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Ú v o d n í  S l o v o .

Poslední dny nemálo zastesklo se mi po tom  širém světě! Jsa stálému po
hybu, cestám, změnám takřka každodenním  uvyklý, jednotvárnost měst

ského života, přesný pořad obvyklé mé zdejší činnosti, úzké stěny ulic 
a monotonie denně vídaného a třeba milých, přece jen  stále se opakujících 
známých tváří působí na mne jak  uniformovaný kasární život na Tatara, své 
volné prérii a neodvislému životu mocí odcizeného. Blahoslavení, jež Ště
stěna lépe obmyslila, ti ať v zimě v letě (ač u  nás jen  poslednější doba 
obvyklou) pod ochranou svých turistických průvodčích, všelikých Baedekrů, 
Cooků atd. a ve znamení zlatých liber šterlinků putují světem, s místa na 
místo těkají, ať již jen  spleenem  choří neb v pravdě poučení hledající. Hlavně 
v zemích moře bližších v letě horku na séver, v zimě nevlídnému počasí na 
slunný jih prchá mnohý, koho má závist v myšlénkách sleduje. Jak rád 
bych i já  opět rozepjal křídla a ulétl v dál tropů, v podkoruní obrů pra
lesa aneb štíhlobokých palem, sličného vzrůstu a kadeřavých hlavinek. Leč 
příprav k  výpravě jest mnoho třeba, a nezbývá nežli ozbrojiti se zatím 
trpělivostí

Ale aspoň na hodinku unikl jsem  přece všednímu životu, nekonečné mono
tonii známých ulic. Použiv jedné z nejlepších vymožeností našeho století, rychle 
a levně přenesl jsem se do jižních Španěl. Kráčel jsem  Andalusií, »tierrou ben- 
nitou«! Hle Alhambru, maurskou krásku, zdobenou španělským  jasmínem, 
Granadu čarodějku, kde slunce stejně hnědém  zlatí broskev, víno i tváře rozkoš- 
ných granadínek, Cádiz, m ořské pěny bělejší holubici Atlantiku. Nedůvěřivě 
potřásáš hlavou, laskavý čtenáři, zapomínáš na mocnou čarodějku, která jest 
s to, aby vždy znovu vykouzlila v tem nou kom oru našeho oka obrazy třeba 
sta mil vzdálených krajů —  míním fotografii stělesňující tyto obrazy zdařilými 
stereokopiemi našich, lehce přístupných panorám. Sedím v přítmí malé míst
nosti panoram y a v přesně odm ěřených pausách obrázek za obrázkem střídá 
se před mým zrakem, budě tisíceré vzpomínky na krásný, dávný před 
lety pobyt a cesty jižním Španělskem. Jak m nohá síň, zeď i brána, ba osa- 
m otnělý kámen oživí někdy již osláblou představu a upomínku! Kolik mi

lých, blahých okamžiků zažil jsem  tu, m noholikráte sníval v těchže místech, 
kde krásné »doňas y  m oras«' spřádaly síť svých snů. Požehnána budiž foto
grafie. —  Ale opět vykročím na ulici,, ve všední život a chladné pršky před
časné nepohody. .

Ale jakoby příroda blahosklonně chtěla náhradu mi dáti za svou ne
vlídnou nyni tvář, sotva z »cesty krásným i Španěly« domů se vrátiv, na pra
covním stolku skvostně upravenou nalézám knihu: »Světem letem«. Praktická 
americká firma za spolupracovnictví turisty a předčitatele Johna L. Stoddarda 
vydala tu  za nepoměrně levnou cenu v nádherné úpravě zdařilé snímky 
fotografií zajímavých m ěst i krajin celého světa. Obracím list za listem a opět, 
aspoň v mysli, cestuji světem. Vždyť nalézám tu tak mnoho »známých«. Ke 
knize připojen dopis vydavatele pana Vilímka: »Příteli, chceme vydati před
ložené Vám  dílo v rouše českém dodatečně obohacené památnostmi a krá
sami naší vlasti. Vy, jenž přédnáškami svými snažíte se roznítiti touhu po 
poznání cizích světů, přiložte těm to fototypickým pohledům průvodní list.«

Rád vyhovuji, neboť pohledy tyto na nej znamenitější města, krajiny, 
přírodní scény, stavby, souladné celky tvůrčí přírody, lidského důmyslu 
a práce všech dílů světa do jisté míry nahražují názor skutečný, povzbuzují 
k  cestování a budí touhu seznati vlastním názorem, jak svět jest rozmanitý 
a malebný! Nebyli jsm e dosud národem  cestovatelů, jak  již poloha naší 
vlasti nese. Ve velkolepých objevech XV. a XVI. věku neměli jsm e účasti, 
aniž ve velikých cestách moderních objevitelů. Nicméně se živou účastí čtlo 
a čte se u nás vše, co tímto směrem obzor lidstva tak rozšířilo, ba v po
čátcích dosti skrovný počet našich cestovatelů a turistů utěšeně se zvětšuje. 
Byla to méně cizojazyčná literatura a spíše byli to naši cestovatelé a turisté, 
již krajiny vzdálené živým líčením jaksi nám  přiblížili a chuť k  cestování bu
dili, a jejichž dosti četný, nasbíraný, hlavně etnografický material zdobí naše 
domácí musea. Ve vědeckém  světě značnějšího významu nabyly cesty Dra 
Holuba, Dra Steckra, ve vzdálených končinách bádali aneb aspoň sbírali Sto
lička, Feistmantel, Dr. Curda, Dr. Pavel Durdík, větší čásť světa za účely pu



blicistickými scestoval Jos. Kořenský a vc svém díle: »Cesta kolem světa« 
plno poutavého líčení, zajímavých dat a hlavně přírodovědeckých poznámek 
i vybraných pohledů snesl. Též značného významu pro čistě cestopisnou 
literaturu naši mají spisy Jos. W ünsche, Dra Jiřího Gutha, Frant. Klementa 
(Ouido Mansvet), E. M. Rutteho, Konst. Jirečka a j.

K  duchaplným cestopisným causeriím J. Nerudy pojí se kresby Serváce 
Hellera, Svatopluka Čecha, Zeyera, Karla Adámka, Albieriho, rozmarné i váž
nější črty Josefa Štolby, skizzy Dra V. Kürze, Lad. Jožka, D řaFaita , Šmoranců.

Krásné S p e k ly  popsal Pinkas, ač jediným  správným znatelem a častým 
navštěvovatelem iberského poloostrova jest Nao^M . Kheil. A  své bezpro
střední dojmy s cest podali nám Boh. Kroupa z Ameriky a bodrý zálesák 
Čeněk Paclt z Afriky, Ameriky i Austrálie, Sbírajíce nejkrásnější z květů 
tropů »Čeští lovci orchidejí« Roezl, Hübsch, Klaboch a j. druzi, prošli větší 
části španěisko-amerických republik.

Též mně podařilo se spatřiti poněkud větší kus světa hežli jiným  mým 
krajanům a měl jsem  to uspokojení, během svého jednoročního pobytu ve vlasti 
vyprávěti vě všech kruzích české společnosti v Čechách i na Moravě ve 
veřejných přednáškách o svých cestovních zkušenostech a rozvinout! obrazy 
některých scén, jež dojmem nesmazatelným vtiskly se mi v duši. Nejobrat
nější péro, nejživější slovo však jen  matně k skutečnosti dá se přirovnat! Jak 
velebím tu z nejkrásnějších vynálezů našeho století —  fotografii, jež i mně 
umožnila zachytiti věrně krajiny a typy tak mnohých, Evropanům jen ne
snadně přístupných oblastí, hlavně tropického pásma. Snad jednou poštěstí 
se mi v podobě úhledné knihy a ve zdařilé reprodukci předložití obecen
stvu Své vlástní, těžce nabyté snímky.

Tentokráte však máš, laskavý čtenáři, v rukou nádherný kaleidoskop

světů přístupnějších. Mistrné to reprodukce fotografií celého světa, nenuceně, 
nesystematicky, ale právě těmito kontrasty krajin rozličných zeměpisných 
šířek tobě pouze jen  na perutích fantasie a přání »světem pohodlně letícímu«, 
bez nebezpečí a —  lacino, tím více se zamlouvající. Nuže, obracej pozorně 
list za listem, když venku nevlídno, čiň jako já a cestuj jen  obrazotvorností, 
vřele ti odporučuji tuto snůšku pohledů celého světa. K oněm slovným vý
plodům, cestopisům, skizzám, sbírkám etnografickým všech oněch, mnou 
dříve zajisté jen  neúplně vyjmenovaných českých cestovatelů, badatelů i tu
ristů, tvoří dílo toto vhodný doplněk, probuzuje v obrazotvornosti naší živý 
dojem, takže prožijeme znovu vlastní i cizí zkušenosti, ba hodí se i k  ná- 
zornějšítiiu vyučování zeměpisu! . . .

Jak pohodlně a rychle cestuješ, čtenáři! Z krajin severních bouří, půl
nočního slunce, z ledových vod do výše pnoucích se skal severního mysu 
v žár nelítostného slunce a písku Sahary zanese tě několik obrácených listů. 
Z hloubi tmavých jehličnatých lesů Skotska, Skandinávie neb Alp v háje 
polozdivočilých růží, granátů a v olivové sady Španěl, neb od královny zá
padu Lisabonu k sultánce Bosporu jeden postačí ti skok. Z nádherných ulic 
Paříže, lidských mravenišť, anglických metropolí v svérázný svět ulic Indie 
a Japanu, z posvátných křesťanstvu míst Palestýny, gothických chrámů Evropy 
k  bůžkům dalekého Orientu, od Českách útulných něžných krajinek v čínskou 
čtvrť neb severoamerické »Caňony« a milionová města —  vše ti tak snad
ným! Ani se neunavíš! Ale pozor, bez* nebezpečí ta tvá cesta přece není. 
Cizích světů sladké kouzlo snad pomalu vpisuje se ti v duši, plány budeš 
tvořit a snad také ty jednou rozepneš křídla a v ten krásný širý vyletíš si 
svět. Čeští turisté nového budou míti proselyta, ba snad z tvých řad, laskavý 
čtenáři, české vlasti jednou nový vzejde cestovatel.

E. St. Mráz.



1. PANORAMA PRAHY, V CECHÁCH. — Právem zove se Praha, hlavní město království Českého, kamennou historií Českého národa, neboť jest velice málo měst, v nichž by bouře 
a převraty minulosti zanechaly tolik čitelných stop jako zde. Však nejen to, Praha vyniká i čarokrásnou polohou prostírajíc se malebně na obou březích Vltavy protknuté na několika 
místech zelenými kvetoucími ostrovy, jež se vyjímají jako smaragdy zasazené ve stříbrný pás řeky. Pohled náš s Františkova nábřeží, na pravém břehu Vltavy, na Karlův most 
v popředí, pak Malou Stranu a malebné sídlo králů českých Hradčany s velechrámem Svatovítským málo kde by našel soka. sobě rovnéhp. Zde cítí ..divák bezpečně, že se 
nalézá v samém srdci města, které mu přede zraky vyložilo'své nej nádhernější šperky. Karlův most důkladně restaurovaný po poslední katastrofě r. 1890. založen nejslavnějším 
králem českým Karlem IV. v druhé polovici 14 století ale úplně dohotoven teprve za stopadesát let. Má délku 520 m a ozdoben řadou soch a sousoší, díly bratří Přokovů, Maxa, 
Majera a j. většinou však s počátku minulého století. V starobylém hávu paláců malostranských svítí zelenou patinou kopulovitá báně kostela sví Mikuláše, nádherného to díla stavitele 
Dinzenhofera z první polov, minulého století, jako drahocenný médaillon a svěží, neobyčejně zladěnou svojí barvou-přispívá nemálo k charakteristickému rázu této nejstarší městské 
čtvrti. .Ve výši dále pnou se na strmém vrchu nad městem královské Hradčany, založené v dnešních velkolepých rozměrech Karlem IV., otcem vlasti, r. 1333. Hřad přestál řadu 
pohrom, jak je s sebou nesly vpravdě heroické dějiny národa Českého. Posledním panovníkem českým, jenž sídlel na hradě, byl Ferdinand.V., od těch dob jen ,ob . čas oživí se 
prostorná jeho nádvoří hláholem královské družiny. Katedrála sv. Víta na třetím dvoře hradním se vztyčující, provedená ve slohu franc, gotiky, je Jednou z nej důstojnějších 
památek pražských sama sebou i drahocennými poklady a relikviemi, jež uzavírá. Dosud byla dostavěna jen částečně, totiž presbytář pouze s poboční věží, nyni sé dostavba provádí 
dále. Poblíže katedrály ční do výše dvé jehlancovité vížky kostela sv. Jiří, v němž nalézá se hrobka sv. Ludmily, patronky České země.



2. OSTROV HELENIN, JEZERO KATRINSKÉ, VE SKOTSKU. — Jako malý ale něžný skvost v draho.fcenné ovrubě leží jezero Katrinské s ostrovem Heleniným v Trossachách. V opojení 
spočívá oko uchváceného pozorovatele na nevelké, chránícími horami obklopené hladině vodní, kteráž obráží mohutné postavy hor tak jasně, že se zdá, jakoby jezérko obry bylo hlídáno. 
Brzy září v tichých vodách jasné barvy oblohy, tu zase zrcadlí se zachmuřené tvary oblak v lehce zčeřené hladině. Pokud budou lada kvésti na tomtp břehu a větérek večerní vody 
ovívati, bude zde dále žiti WalterScott, a jeho »Jezerní panna« nebude tu zapomenuta! Něžný, osamělý, vlnami obklopený ostrov ten je její domovinou, určenou jí Scottovou živou 
fantasií; zde kráčela »s hlavinkou hrdou, ústa jemná, jak výtvor dláta mistra starořeckého«. — Veliký básník je geniem tohoto malého ráje; kdož nedal, by se uchvátiti kouzlem 
slova jeho, jež tak věrně líčí tyto rozkošné břehy? Každé místečko zde připomíná pozorovateli řádky známé básně, kterou již náš patriarcha Jungmann mistrně do češtiny přetlumočil. 
Mocně dojat odchází odtud pozorovatel, uchvácen takřka oživeným dějištěm nesmrtelného básníka a přírodní nádherou jednoho z nejrozkošnějších koutků světa.



3. PYRAMIDY A SFINX, V EGYPTĚ- —r Není fotografického snímku, jenž . by aspoň částečně tlumočil 'dojem egyptských pyramid. Žádné druhé'dílo ruky lidské neohromuje do té 
míry jako tyto obrovské massy kamene.' Výška vyobrazené námi.pyramidy Cheopsovy obnáší 138 metrů, a-je tudíž o 6 metrů vyšši nežli křiž, zářící na hrotu kopule Petrského 
dómu V Římě. Kdyby tedy byla pyramida .dutá a nikoli, mas,sivní,-jak v skutku jest, měla by v ní dostatek místa zmíněná'Stavba s kopulí i s křížem, mohouc jí býti poklopena 

¡jako nějaká hračka skleněným zvoncem příklppu/ Druhdy prostírala• se na,-prostoře třinácti jiter, avšak dnes následkem ničivého otloukání a vylamoyání, jež zde již. celá staletí 
řádí, pokrývá ještě jedenáct jiter-syou-spodinou. Pyramida .rpěří u paty na ,každé straně 227 ;metrů. A nyni si představme, že tyto 3 miliony krychlových metrů pevného zdivá jsou 
s takovou, přesností .a. důkladností spojeny v jednolitý celek, :žp -se dají . djp jejich hran a stínu astronomické výpočty prováděti! Mnohem menší co do objemu ale daleko starší 
nežli pyramida Cheopsova; jest sfinx, Jidská hlava z hrubého-kapiene vytesaná a z části již sypkým pískem zasutá. Byť sebe žalostněji zmrzačena, zírá přece tato památka egyptského 
starověku slavnostně a velebně do širého prostoru pouště jako symbol nepomíjejicnosti. Kdyby se mohly její kamenné rty otevřití, řekly by: »Před Abrahámem byla jsem!« 
Kamenný balvan tento zvítězil nad časem, a jeho jest minulost. Stejně tak bez hnutí bude pozírati i do budoucnosti, když my jako všecky ty miliony lidí před námi dávno dožijeme 
kratičký svůj věk.



4. MONT BLANC, VE ŠVÝCARSKU. — Cesta Švýcarskem nebyla by úplná, kdyby nevedla do Chamoimix,■ oné vesničky, nad níž vztyčuje se vládce Alp, jejž ozdobuje slunce při 
svém východu zářící korunou mnohem dříve, nežli se ostatní okolní vrchy zardí jeho červánkem. Mont Blanc — »bílá hora« — zasluhuje si plnou měrou tohoto jména ve svém 
4810 metrů dlouhém jiskřivém plášti věčného sněhu! Hned od dětství, dřív než oko na něm spočinulo, vznášel se tento vrchol Alp v našich představách jako sen z pohádkové 
říše. Po roce 1786., kdy slezl vůdce Balmat po nadlidské námaze ponejprv jeho vrchol, pokoušeli se tisícové smělých turistů dókázati totéž, ale přece jen po celou tu řadu
dlouhých' let poštěstilo se to pouze asi 1200 cizinců, kteří se dostali až na sám vrchol Mont Blancu. A měli opravdu štěstí, neboť daleko větší počet je těch, kteří se při pokusu
tom musili vrátiti, pomrzli anebo k úrazu přišli. Přes tak značnou řadu nehod a neštěstí nemusíme se však dnes cesty té příliš lekati. Cesta na Mont Blanc stala se systematickou, á za 
příznivého počasí s dobrým vůdcem a dostatečnou obezřetností nehrozí nám při tom žádné nebezpečí. Ostatně jsou vůdcové z Ghamounix sami toho dbalí se zřetelem k vlastnímu
prospěchu, aby nepřipravili horu lehkomyslnými a odvážnými kousky o dobrou její pověst a sebe O znáčný pramen příjmů.



5. BOULEVARD DE LA MADELAINE, V PAŘÍŽI. — Pařížské boulevardy, svého druhu jediné, prostírají se v krásné aleji od kostela Madelaine, v ryzím řeckém slohu vystavěného, v délce 
tří anglických mil až k náměstí de la Bastille. Boulevardy pařížské tvořeny jsou řadou jedenácti ulic družících se k sobě jako články řetězu. Náš obraz předvádí prvou z těchto 
ulic, pojmenoyanou boulevardem de lá Madeláine podle význačné budovy, u níž počíná. Neznáme druhé ulice na světě, již bychom mohli s těmito pařížskými boulevardy srovnati; 
vyznamenávají se zcela zvláštním, charakteristickým půvabem a jsou i nadále zůstanou dostaveníčkem všech elegantních zahalečů a všech těch lidí, kteří se jen pachtí za vyražením. 
Každého odpoledne viděti zde nepřehlednou řadu skvostných ekypáží projíždějících nahoru i dolů. Na širokých chodnících po obou stranách ulice proudí tisíce chodců, a četné 
skupiny pánů i dam sedávají tu kolem stolků před elegantními restauranty, kdež srkají kávu a cukrovou vodu anebo porcí zmrzliny se ochlazují a to většinou pouze za tím účelem, 
aby se dostali na nejpohodlnější místo, odkudž mohou se baviti pohledem na veselý život a pestrý ruch, jenž se zde odehrává před zrakem diváků jako na opravdovém jevišti. — 
Pokusili-li jsme se zachytiti život této třídy za odpoledne, musili bychom míti daleko pestřejší paletu, abychom jen částečně vystihli vzhled boulevardu za večera, kdy davy obecenstva 
se zdvojnásobují, a kdy ještě dlouho do noci metají nesčíslná, jasně zářící zrcadla opravdové moře světla na bujarý tento obraz. Uprostřed přerozmanitých výkladních skříní s klenoty 
a různými přepychovými výrobky zdá se diváku, že stojí v bráně Aladinovy báječné jeskyně! — Kdo Paříž navštívil, vzpomene si zajisté i na ony velké, okrouhlé kiosky, z nichž 
jedny slouží pouze k nalepováni zábavních plakátů, jiné zase k prodávání novin nebo různých občerstvujících nápojů.



6. GETSEMANSKA ZAHRADA, V PALESTÝNĚ. — Na úpatí hory Olivetské prostírá se nevelké, obílenou zdí obehnané prostranství — Getsemanská zahrada. Patří mnichům Františ
kánům, kteří poskytují každému návštěvníku přívětivý přístup. Sukovaté, ztrouchnivělé kmeny sedmi oliv v ohrazené . prostoře svědčí o vysokém věku, a jsou prý to ještě tytéž 
stromy, pod nimiž še druhdy Ježíš v duševních mukách svých modlil. — Důkaz pro to byl by arci velmi nesnadný, neboť je známo, že Římané veškeré stromoví v okolí Jeruzaléma 
vykáceli; také Křižáci dotvrzovali, že shledali údolí to zcela beze stromoví. Jisto však jest, že olivový strom nanovo z téhož kořene vyráží a vzrůstá, dle čehož není právě nemožno, 
že zmíněné stromy, dosud se zelenající a plody nesoucí, jsou potomky oněch, pod nimiž tekly téměř před. devatenácti sty let slzy Spasitelovy. — Porůznu obklopují zahradu malé 
kapličky, a místa, kde byl Kristus jat, kde zrádce Jidáš mistra políbil, a kde Petr, Jakub a Jan spali mezitím, co se Ježíš modlil, jsou přesně označena. — První zpráva o Getse- 
manské zahradě dochovala se nám ze IV. století a srovnává se úplně i co do polohy i útvaru půdy s místem dnešním. O něco dále odtud spatřujeme jinou zahradu, kterou zase 
řecká církev za pravou prohlašuje. Bud jak buď, stojíme zde na kusu posvátné země, a co se zde druhdy událo, bude lidstvo dojímati, pokud budě slunce a měsíc s hvězdami 
pláti na obloze.



7. KREML V MOSKVĚ. — Svaté město Rusů skládá se zě dvou koncentrických kruhů, každý z těchto kruhů jest opevněn hradbou, a oba jsou mezníky různých period rozkvětu ' 
Moskvy. Vnitřní kruh, vlastní to střed carského hlavního města, je světoznámý moskevský Kreml: citadela/pevnost s císařským palácem, klenotnicí, arsenálem a několika nejstaršími ' : 
a nejctihodnějšími chrámy celé říše. Jejich vysoké věže s cibulovitými kopulemi působí divukrásným dojmem, jejž zvyšují ještě živé barvy chrámových střech, nižších kopulí a zdí 
neboť všude svítí zde barva červená, bílá, zelená, stříbrná a zlatá v půvabné směsi. Kreml jako druhdy Akropolis v Athénách obklopen byl spočátku pevnou hradbou z dubových 
kolů, a v této tvrzi žil car uprostřed členů své rodiny a svých bohatýrů. Více než před 500 lety musily však dřevěné ony valy ustoupiti kamenným, aby skytaly větší bezpečí proti 
nájezdům Tatarů. Znovu a znovu byly tyto hradby bořeny výbojnými útoky nepřátel, ale pokaždé opět vystavěny, ale tak, že jejich tvar i způsob zůstával vždy týž. Dá se sotva 
mysliti něco, co by nápadněji upomínalo na dávné konflikty s barbary než toto obrovské,. massivní a druhdy nedobytné opevnění Kremlu. Do výše plných 20 metrů zvedají se tyto 
hradby, přerušené v nepatrné vždy vzdálenosti strážními věžemi, a opatřené hřebenem střílen, za nimiž druhdy číhaly zbraně na útočícího nepřítele.



8. MOŘSKÉ LÁZNĚ V ATLANTIC CITY, V NEW JERSEY. — Jedním z nejznámějších a nejnavštěvovanějších lázní na východním pobřeží Spojených Států jest Atlantic City v New 
Jersey. Všechny módní lázně mořské jsou si jistou měrou podobny: rpnoho hotelů s volnými prostranstvími před nimi, nesčíslný počet malých vili v jejich blízkosti, lenošky na 
kolečkách pro nemocné, dobrá hudba, taneční věnečky, dvoření se, tisíce procházejících se hostů na břehu nebo na dlouhých hrázích, přede vším pak veselá, smějící se polooděná 
družina koupajících se volně v moři — to vše najdete skoro stejné v každých mořských lázních starého i nového světa! Ať si jest jazyk, v němž tištěny jídelní lístky, neb jímž 
se dvoří elegantní hej sek své krásce na tom kterém místě dle krajiny jakýkoli: věčné dunění moře zůstává všude stejné, ať bije do pobřežních skalisk Biarricských, ať se vlny jeho 
převalují v pěnách přes dyny Severního moře anebo ať v pokojnějším šplounání domirají zde na písčitém příbřeží Atlantic City. Moře jest jako lidské srdce se vším jeho milováním, 
nadějemi, štěstím, starostmi, zoufalstvím celkem všude na světě stejné, byt i byl výraz nejhlubších dojmů dle národnosti a dle stupně vzdělanosti různý. Úchvatný jest pohled 
na Atlantický okeán s místa naším obrazem zachyceného. Voda zde není daleko tak studená jak ů břehů Nové Anglie; lázně jsou výborně zařízeny a pro nepatrnou vzdálenost 
New Jersey od Filadelfie, Trentonu, Wilmingtonu a jiných ještě východních měst jsou oblíbeným výletním místem tisíců, kteří rádi za parných dnů opouštějí dusný vzduch městský 
a pouliční lomoz, aby si aspoň jednu neděli a pondělí v rozkošných vlnách pohověli.-



9. HRUBÁ SKALA, TROSKY, V ČECHÁCH. — Rozkošný koutek Čech, plný idylického ticha, lesní vůně a skvostných přírodních krás, což vše vábí k sóbé tak rádo každého 
turistu. Krajinek takových, pravých to miniatur partií privilegovaného Švýcarska, naleznete pó království i Českém četněji, než by se myslilo. Hruboskalské okolí se zříceninou Trosek 
je jednou z ncjpozořuhodhějších. — Starý hrad v nynější podobě po krutém ohni r. 17Í0. obnovený, strmící na příkrém, 60 metrů vysokém skalisku, náležel od nejstarších dob 
rodu pánů Markvarticů.. Teprve od začátku XV. stol. začali se majétníci Hrubé Skály co nejčeťnčji střídati. V  pozadí perspektivy jako dvě orlí hnízda strmí na štíhlých skalách dvě 
malé tvrzky, z nichž jedna,, vyšší, a nepřístupná sluje Panna, druhá nižší Baba. Jsou to zbytky skvělého druhdy hradu Markvarticů, který ještě začátkem sedmnáctého století, zakusiv 
všech'pohrom husitských válek, i vojen pozdějších, zejména za Jiřího Poděbradského, byl obydlen. Však později hrad špustl á válkou třicetiletou zničen docela. Kolem zřícenin 
těchto ďošti nápadného a neobyčejného tvaru opředlá fantasie lidová celou řadu různých pověstí, bájíc i o neslýchaném pokladě, který pohřben v ssutinách odpočívá hlídán oběma 
zdmi jako fantastickými, nehybnými strážci.



10. HERNA V MONTE CARLU. — Věru rozkošně vyjímá se pověstná tato budova Monte Carloská na břehu Středozemního moře, na skvostné zátoky tak bohatého, shlížejíc 
s terasovitého, znamenitě udržovaného návrší na krásný mořský záliv, kdež se houpá množství zábavních lodí na kotvách. Umění lidské i příroda sdružily se zde svorně k jednomu 
společnému dílu, a výsledkem toho je skutečný pozemský ráj, pokud se týká zevnějšího lesku a půvabu. Před námi prostírá se nekonečné moře, hladké jako zrcadlo a hrající 
prismatickými barvami duhy, kdežto v pozadí rozlévají se měkké tony zelených olivových hájů na horách, kteréž každého večera zatopovány bývají purpurem k západu se chýlícího 
slunce. Herna obklopena je nádhernými sády, v nichž agavy, oranže a citroníky rozvíjejí svou bujnou nádheru, mezi liimiž také štíhlá, vysoká palma prostírá ozdobný vějíř k bez
mračnému, tmavěmodrému nebi. — Monte Carlo děkuje svou přitažlivost z většího dílu zesnulému Mr. Blankovi, zakladateli krásné herny. Dnes spočívá celý podnik v rukou fran
couzské společnosti, jež se namáhá ze všech sil, aby sem nalákala co nejvíce slabého lidstva lichometnou vyhlídkou na poklady. Mimo místnosti ke hře určené nalézá se v kasinu 
dobře opatřená čítárna a velmi elegantní divadlo, kdež jsou provozovány znamenité koncerty. Největším přepychem vyznamenávají prý se v Monte Carlu Rusové, ale většina hráčů 
jsou Francouzi. Ani Němců neschází, ale ti hrají obyčejně velmi opatrně. Rozumí se, že ani Angličané a Američané nemohou scházeti, avšak ti z většího dílu jsou pouhým 
diváky při hře, než aby se jí súčastnili. Bohužel, že Monte Carlo je také jevištěm nejčastějších sebevražd.







13. PIAZZETTA, V BENÁTKÁCH. — Menší a hezounkým jménem Piazzetta (plácek, náměstíčko), pojmenovaná esplanáda tato přiléhá v pravém úhlu k náměstí sv. Marka, hlavní tepně 
Benátek a zároveň středu benátského ruchu a veškerého života. Jednou stranou hraničí s tmavěmodrým Canalem Grande, vroubeným hustou řadou gondolí: tajemní to stínové 
duchů Caňalu, kteří jak v jasném slunci dne tak v měsíčné noci se pohupujíce, vábí cizince ■ pustiti se s nimi do pohádkovitých vodních ulic města, na romantiku a poesii tak 
bohatého. Na východním kraji Piazzetty vztyčují se k nebi dva hezké granitové sloupy; v r. 1127. přinesli je Benátčané z kteréhosi řeckého ostrova jako válečné trofejé. Vlastně 
byly s počátku tři, ale při skládání spadl jeden do moře a nemohl býti znova vyzvednut. Prvý sloup nese charakteristický znak Benátek, okřídleného lva sv. Marka, druhý sochu 
sv. Theodora, druhdy patrona republiky, dokud nebyly sem dopraveny (r. 827.) ostatky sv. Marka z Egypta. Dože benátský slíbil tomu, kdo sloupy tyto šťastně na místo dopraví 
a postaví, »každou rozumnou žádost;« vyplniti; stavitel, jenž dílo provedl, vyžádal si, aby každá jinde zakázaná hra měla volnost mezi oběma sloupy a byla dovolena. Slib byl 
dodržán; avšak aby se neblahým následkům toho přece nějak předešlo, nařídil dože, aby se na tomto místě dála, příště také každá poprava. Tím se stalo, že hráči pojali k místu 
jakýsi odpor považujíce je za »nešťastné« a dobrovolně mu dali výhost. Po levé straně Piazzetty vypíná se nádherný palác dožů.



14. SEVERNÍ MYS, V NORSKU. — Cestování po Norsku třídíme ve tři různé sekce: za prvé, cesta hornatým vnitrozemím; za druhé, návštěva velkolepých Fjordů a posléze plavba 
po moři z Throndjhemu k Severnímu mysu. Posléze jmenovaná tura může býti jak okružní cesta vykonána během osmi dnů, kdy parníky v letních měsících tam vyjíždějí dvakrát 
i třikráte do téhodne. Plavba tato jest vpravdě nádherná, neboť až na několik málo míst není se co báti nepokojného moře; téměř celou tu cestu přejede parník v klidných vodách 
mezi norským pobřežím a dlouhým řetězem ostrovů, které v délce více než 1000 angl. mil chrání pevninu před vlnobitím severního Atlantického okeánu. Severní mys jest impo
santním předhořím, vztyčuje se svými strmými, chmurnými skalními stěnami téměř kolmo z temné mořské hlubiny a je částí ostrova. Jak obrovská přední stráž zdá se tu bdíti 
chráně evropský sever před arktickými bouřemi. Slézti vrch tento není nebezpečno, arci však velmi obtížno. Na temeni skaliska byl zřízen malý pomník z granitu na památku 
návštěvy krále Oskara v roce 1873. Krátce před půlnocí bývají z lodi vypouštěny rakety na upozorněnou těm, kteří snad skalisko slézají. Kdo jedenkráte stanul zde, na této severní 
hranici Evropy, tak blízko severní točny a přece od ní tak daleko, nezapomene jaktěživ té hodiny! Rázem dvanácté hodiny půlnoční spatří cestovatel proslulý zjev půlnočního 
slunce. Zvláštnost nekonečného dne s jasně zářícím sluncem o půlnoci trvá od 11. května do 30. července; v pravdě však v severním Norsku ještě mnohem déle nejeví se patrnější 
rozdíl mezi dnem a nocí.



15. VÍDEŇSKÝ PARLAMENT. — Kdo viděl Vídeň před třiceti lety, dnes by jí nepoznal. Získala přemnoho upravením Okružní Třídy, která obklopuje řadou boulevardů jako 
pasem starou Vídeň v obvodu téměř 4 kilometrů. Druhdy svíral zde pevnostní příkop a hradby město Habsburgů; povlovně však zpřetrhala Vídeň u stálém vzrůstu tísnivé toto 
pouto; r. 1858. byly hradby strženy a srovnány s povrchem, a příkopy zavezeny. Na kruhovité, tím povstalé terasse vznikla nádherná Okružní Třída, která dělí svými procházkami 
starou Vídeň od nové. Celá řada imposantních budov, jež se mohou měřiti s nejlepšími díly moderní architektury, řadí se tu k sobě jako drahokamy v drahocenném šperku. 
Přinášíme na svém vyobrazení přede vším jiným palác parlamentu, teprve před nedávnem dostavěný nákladem několika milionů. Zbudovaný v klasickém, řeckém slohu připomíná 
živě na Kapitol ve Washingtoně. Z Okružní Třídy vede k budově rampa ústíc do nádherného dvojitou řadou mramorových sloupů ozdobeného příjezdu. V pravém křídle nalézají 
se místnosti poslanecké, v levém panské sněmovny; každé křídlo tvoří samo o sobě neodvislou budovu, bohatě vyzdobenou mramorovými sochami a nádhernými reliefy. Toť právě 
ono misto, kde rozhoduje se o veledůležitých otázkách Českého národa, kde svádí se tolik nekrvavých ale stejně urputných bojů o práva, řády a požadavky rakouských národů.





17. NÁRODNÍ DIVADLO, V PRAZE. — »Národ sobě« má nápis v. čele imposantní budova tato, a vskutku jedině národ Český sám bez jaké pomoei subvenční daroval si ze sbírek sou
kromých’ »zlatou kapličku nad Vltavou«» k níž položen základní kámen za velikých slavností r. 1868. Po třináctileté práci divadlo otevřeno, ale již za měsíc na to v létě r. 1881. 
uplne vyhořelo. Nový milion sehnán na to opětně v'uzašně krátké době, a tak konečně, otevřeno nádherné české divadlo podruhé na podzim r. 1883, zbudováno byvši nákladem
3,200.000 zl. pouhých příspěvků propťého českého lidu. S . obdobným národním nadšením v historii národní obětivosti shledáváme se také u Skotů při vzniku a stavbě pomníku 
národního miláčka W. Scotta. Národní divadlo provedeno, y harmonickém slohu renaissančním a působí svou bohatou ornamentální ozdobou dojem velikolepý. Může pojati 220Ó 
osob v hledišti, jehož elegantní, vkúšňou a  zároveň i . drahocennou úpravou může závodíti s každým velkým divadlem světa. Obraz náš zachycuje nejkrásnější pohled na divadlo, 
Jez sevřeno jsouc téměř se  tří stran domy, nabízí touto k Vltavě obrácenou částí veškerý svůj půvab. U paty jeho pod vysokou rampou nábřežní valí knížecí řeka Čech Vltava 
stříbrné své vlny, přepjatá právě v těchto místech řetězovým mostem císaře Františka. Z prostranství před Národním divadlem jeví se pohled na úchvatné panorama levého břehu 
Vltavina, na Smíchov, Petřín, Metiší’ Město Pražské á královské Hradčany, starobylou akropóli králů českých.



PANORAMA PAŘÍŽE. — Je-li Řím hlavním městem minulosti, je zajisté Paříž světovým střediskem přítomnosti. Ač přemnohá města se snaží vyrovnati se metropoli francouzské, 
nepodařilo se dosud žádnému dosíci té vybrané, elegance, raffinované rozjařenošti Celé její nálady, krásného uspořádání tříd a boulevardů, jakož i velkolepé nádhery architektoni
ckých, Paříži vlastních výtvorů. — Jako je Švýcarsko evropským místem ku zotavení, tak je Paříž nepřednějším ústředím zábavním. Z nejvzdálenějších krajů světa hrnou se tam 
ročně ku pobavení se tisíce tisíců. A Paříž již umí rozjařit, povznítit a uchvátit! Takřka každá výkladní skříň je již sama o sobě pozoruhodnou uměleckou výstavou. Každým oka
mžikem je nejbližší krásná třída zcela znenadání dějištěm nějaké vzrušující události. — Dvacet osm mostů, mnohé se zajímavou historickou minulostí, přepíná živý proud Sekvany, 
kteráž dělí město ve dvě, téměř stejné poloviny. Téměř dva a půl milionu lidí bydlí v Paříži na prostoře poměrně skrovné, neboť Francouz obývá spíše jednotlivá poschodí domu 
než v domě sám. Paříž je krásné a i čistotné město. Péče, jaká se zde kanalisaci věnuje, vzbuzuje až závistivý obdiv četných navštěvovatelů; jeť.v tom ohledu Paříž pravým kon
trastem liknavosti, jakáž se jeví k opatřením ve příčině čistoty mnohých jiných hlavních měst starého i nového světa. — Snad to je příčinou, že — »umírá-li pravý Američan, 
cestuje do Paříže!« -



19. ZÁMEK BLARNEY, V IRSKU. — Smaragdově zelený ostrov irský je bohat na rozkošná místa, kde buď z klášterních, břečťanem pokrytých zdí nebo z hrdých zřícenin hradních ho
voří k nám romantická minulost. Obraz náš uvádí nás blíže Corku, kde zvedá se starý zámek Blarney. — Nahoře vysoko na severovýchodní části věže zříceniny vyčnívá železnými 
sponami zadržovaný kámen s letopočtem 1703. Dle národního obyčeje má každý návštěvník hradu kámen tento políbiti; také i Walter Scott podřídil se tomuto obyčeji,: když roku 
1825: Irsko navštívil. Jak toto políbení přispívá ku výmluvnosti líbajícího,;o tom poučí čtenáře verše následující:

Znám jistý, kámen, každý věz, Ať šeptati ho sladce zříš Jest řeřník z něho, v jeden kmit Chceš prvému snad padnout v dech?
že k polibku čí ret naň kles’, u dveří milky: »Pusť mne blíž!« on slovem letmým strhne lid, To marný pokus, — všeho nech!
z úst tomu proudem plyne hned ať s vážnou tváří v mužů řad neb advokát, Istný jako lis, Či druhého zmást? — kdež bys byli
řeč vábně sladká jako med. má hovor plný moudrých rad. s ním marné řeči — prohrál bysi Blarneyský kámen políbil.



20. PANORAMA STOCKHOLMU, VE ŠVÉDSKU. — Stockholm jest jedno z nejkrásněji položených měst na světě a zasluhuje plnou měrou jména »severních Benátek«. Ze šumících 
tmavozelených vod — výtoku nádherného jezera Málarského^— zvedá se město na šesti ostrovech, mezi nimiž vodstvo stále proudíc pospíchá k Baltu. — Překrásné divadlo, pě
nivé ty vlny! Jedva několik kroků od Grand Hotelu kolébají se velké parníky, určené k plavbě do různých přístavů švédského pobřeží, kdežto mezi nimi kmitá se jako dav čer
ných teček nesčíslný počet jol a loděk. Jsou to loďky stockholmských převozníků, zastupující zde povozy našich velkých měst. Překrásné zahrady a elegantní zábavné místnosti na 
jednotlivých ostrovech a v nejbližším okolí města činí ze Stockholmu neobyčejně příjemné místo k letnímu pobytu. Po dlouhé zimě tráví seveřané rádi teplé dny letní ve přírodě, 
a to s dvojnásobným požitkem, poněvadž světlé noci zdejší dodávají životu venku zcela zvláštního půvabu. V červnu a červenci na severu vlastně není ani žádné noci; slunce za
padá sice k 10. hodině za obzor, ale i potom zůstanou na severozápadním nebi po něm jasně rudé a zlaté prouhy světla až téměř do té chvíle, až sluneční koule v nepatrné jen 
vzdálenosti od místa západu na severozápadní straně oblohy počne svítáním ohlašovati svůj brzký příchod. — Taková noc, toto zvolné,přibývání a klesání šera, vzbuzuje tak 
podivuhodné odstíny barev, jakých jen může docíliti daleký sever nebo tropické slunce. — Na srdečnou pohostinnost, ..veselost a neobyčejnou, úslužnosť šyédského lidu zajisté 
nikdo nezapomene, kdo jen Stockholm navštívil.



21. LAPONCI, V NORSKU. — Dnešního dne navštěvují turisté, ubírajíce se do země půlnočního slunce, se zvláštní horlivostí osady Laponců na norském pobřeží. Ovšem je vždy 
pak velmi pochybno, zda každá taková návštěva po ukojení zvědavosti je spojena s touhou po dalších stycích s těmito lidmi. Není druhého péra, které by bylo případněji charakte- 
risovalo ty lidi než péro Heineóvo: »V Laponsku jsou špinaví lidé, ploskohlaví, širokohubí a malí; dřepí kolem ohně a pekou si ryby, kvákají a řvou.« — Laponci zhotovují si 
oděv ze sobích koží, srstí navenek, a dědí jej pokolení po pokolení, neboť marně pokouší se zub času, aby jej rozhlodal. Kolem kotníků ovíjí si Laponec předivo z kopřiv a na
nohy přivazuje si kamaše z velrybí kůže tak těsně, že se zdají, jakoby byly s nohou srostly. Nízké, nuzné chatrče ze dřeva, slámy a rašeliny, pokryté vnitř sobí koží, slouží
mnohdy dvěma až třem rodinám za chatrný příbytek. — jen s docela skrovnou obratností robí maličtí ti lidé nože z kostí, pouzdra z kožešin a podobné předměty nabízejíce je
v létě turistům ke koupi. Jako vůbec trpaslíci jsou i oni houževnatí a otužili. Zapálenou dýmku téměř ani z úst nevyndají, a poněvadž proto i jejich boudy hustým čmoudem
jsou naplněny, scvrkají se a schnou posléze i jejich obyvatelé vnitř i zevně jako šunka v komíně zapomenutá. Není divu, že vyprahlé jejich chřtány mají věčnou žízeň a na opojné 
nápoje jen jen se třesou! Varuje-li Nor přítele, aby příliš nehleděl sklínce na dno, říká mu: »Nebuď Laponcem!«



22. HEIDELBERSKY ZÁMEK,'V'NĚMECKU. — Známá Schefflova píseň poctívá Héidelberk přívlastkem »ladný«, a věru málokterému místu na světě přísluší tak plně, jako rozto-.
milému městu Mus nad Neckarem s jeho starobylým zámkem, množstvím nádherných, lesních partií v okolí a jarým, stále , mladistvým ruchem v ulicích města, jež se prostírá
v pruhu mezi řekou a horami. — Jak stkvostný pohled poskytuje západ slunce s velké zámecké terassy! V popředí domy, ulice, náměstí obklopené sady, zahradami a rámci lesů; 
Neckar valící se pode dvěma mosty ď dále plynoucí z vábného údolí do širé, požehnané roviny falcké směrem k Rýnu. Také světlý pruh této řeky je viděti blýskati se na západě, 
tam, kde se objevují cvičenějšímu oku věže Mannheimu. — Stará stavba hrdého hradů strmí dosud směle do výše, ač na Jednotlivých Jejích částech lze viděti zcela^ různé slohy. 
Jakž také by zde mohl vlásti jednotný sloh? Celá kolossální budova povstala v dlouhé době tří set let, a stavitelé musili se podříditi vkusu a přání nejrůznějších pánů. Úplně za
chováno je pouze střední stavení, kdežto věže, hustě břečťanem zarostlé, zdivo s vysokými, prázdnými, klenutými okny vydávají živé svědectví o pohromách válkou i ohněm 
a o značném drancování Francouzů koncem sedmnáctého století. Krásný jak v pohádce je vnitřní zámecký dvůr, kde se dosud zachovaly různé figury, shlížejíce s hrdé Jindřichovy 
stavby na prostory, kdež se druhdy odbývaly veselé rytířské hry n a  počest, urozených falckých hraběnek. Zde koloval : pohár podávaný krásnými paními, a v nevyčerpatelném
proudu lilo se znamenité falcké víno z proslulého doposud obrovského sudu Heidelberského.



23. ČERNÉ JEZERO NA ŠUMAVĚ, . V, ČECHÁCH. — Skutečné oko Šumavské krásky, černé a hluboké jako stíny jejích hvozdů, > plijé'tajemství a stále . upřeně, pozírající v lesnatých 
svých brvách k nízké obloze, jakoby: počítalo její hvězdy anebo ji stihalo výčitkům — Je to bez odporů nejkrásnější misto Šumavy, a jezero samo' je nejkrásnějším drahokamem 
Čech. Stěna nad ním, hustým lesem porostlá, zvedá se do výše 322 metrů. Míštý'-jsou svislé ty smrčky prořídlé, a tu  vyzírají obrovské balvany, místy zase jsou stromy stářím neb 
nečasem pokácené, a tu křižují' se v divé směsi, držíce takořka jeden druhého nad závratnou propastí. Celé jezero po kraji nelze obejiti; na straně od dřevěného glorietu stavějí se 
chodci náhle skalní pilíře v cestjj,; a třeba slézti je a oklikou stopovati další lemy jezera. Krásné jest, když bezmračné nebe ukazuje celou Jezerní stěnu udiveným zrakům poutníka, 
ale velkolepé jest, když mlha snuje šedá vlákna svá od stromu k stromu a zahaluje celou stěnu, jen místy slabě dávajíc tušiti posupnou a příšernou její nádheru. Tu zdá se, že 
jezero jest nekonečné, a připadá zraku jako fiord norský, dumavý a nedohledný;



24. LUCERN, VE ŠVÝCARSKU. — Přívětivě a po přátelsku zve klidné město, u výtoku Vierwaldstádtského jezera do Reussy, cestovatele, jenž se zde ocitá v jedné z hlavních bran 
Švýcarska. Bezděky nutí ho, aby hned u vchodu do obdivuhodného světa alpského prodlel na chvíli, upoután krásami nejbližšího, rozkošného okolí. Lucern jest zvláštní rázovité 
město, jež si zachovalo přes krásné nové stavby, vzniklé vlivem neobyčejného přílivu cizinců, v celkové své podobě vlastní starobylý ráz. Přes proudící Reussu vedou kryté mosty, 
střežené vkusnými, starými obrazy a středověkými věžemi. Téměř komicky působí tato obranná opevnění zde, kde příroda v nejbližším okolí zbudovala tak nepřekonatelné horské 
obry, vedle nichž vyjímá se každé dílo ruky lidské jako hezounká hračka. Jednou ze zmíněných obrovských stráží je hora Pilaťus, jež, vysoka 2300 m, zakrývá svým stínem téměř 
celé město. Díváme-li se ze spodu, zdá se hora lysou, drsnou, nehostinnou, a přece spásá 4000 až 5000 kusů dobytka šťavnatou trávu jeho květnatého roucha. Vypravuje se, že prý 
Pontský Pilát, štván výčitkami svědomí, po smrti Kristově sem do samoty mezi hory se utekl, aby učinil svému životu náhlý konec. — Na druhé straně města Lucernu má Pilatus 
nebezpečného soka; tam totiž zvedá se nejčetněji navštěvovaná-alpská hora — Rigi. Vystoupiti na obě tyto hory není dnes žádným uměním, neboť podnikavý duch lidský, jenž se 
neleká žádné překážky, dokázal i zde svoji moc: skalnaté stěny obepjal železnými kruhy kolejnic, propasti a rokle překlenul mosty, temné lesy jehličnaté vymýtil a na samém 
vrcholku hor zbudoval elegantní hotely. — Jezero Vierwaldstádtské prostírá do délky 36 km své jasné vodní zrcadlo; nesčíslné parníky brázdí jeho hladinu, dopravujíce pod ochra
nou svých kajut okouzlené touristy s jednoho krásného místa na druhé.



25..PŘÍKOP VE VÍDNI. — Před námi rozkládá se jedna z nejstarších a nejzajímavějších tříd Vídně. Na místě, kde obklopoval kdysi starý přikop pevnostní zdi města, stojí dnes 
vysoké, mnohopatrové domy s elegantními výkladními skříněmi s drahocennými moderními předměty přepychovými. Odtud název třídy. Než nejen pouhý název ulice tu zajímá, 
ještě jedna stopa slavného vídeňského lesa, kterýž kdysi v těch místech daleko břehy Dunaje pokrýval, nalézá se tu uprostřed živé třídy. Je to věc prazvláštní, připevněná ku zdi 
domovní železnými pasy — daleko široko známý »Stock im Eisen«. Podobá se železnému sochoru, ale je to vysoký dřevěný špalek, veskrze pobitý hřebíky; i některé mince jsou
tam upevněny, z nichž jedna má letopočet 1575. Z nepovědomé již příčiny platil tento starý strom (jejž železné pásy jistě chrání) za zvláště posvátnou věc, a komu podařilo se
vbiti do jeho drahocenného dřeva hřebík, ten byl prý jist před úklady ďábla. Takový zbytek pradávných časů je jistě něco zvláštního, zejména ovládá-li tak nápadně ve středisku 
ruchu velkoměstského, i nutno pohlížeti naň jako na poslední památník pověr středověkých, mizící v proudech civilisace 19.,století. V popředí vpravo přechází vídeňský Příkop
na náměstí Svatoštěpánské, vlevo končí nárožním domem se zmíněnou památkou, odkudž rozbíhají se uličky do Starého města.



26. UMÍRAJÍCÍ GALL, V KAPITOLU, V ŘÍMĚ. — Beze slova, uchváceni, pozorujeme hroznou bolest, která již po  tolik století zračí sc v každé linii umírajícího Galia. Neprávem nazývá se 
skvostná tato socha všeobecně »umírajícím zápasníkem«, neboť nepředstavuje zápasníka, ale umírajícího Gallá. Nezapomenutelné verše lůrda G. G. Byrona srůstly s tíihto úchvatným 
uměleckým dílem tak, že nemůžeme se ani v těchto listech od nich odloučiti:

Tu gladiátor před mým zrakem leží 
o ruku opřen — mužné oko zříš, 

že mukám smrti vstříc pohlíží svěží, 
jen čelo matně k zemi kleslo níž; 
jak prvé kapky, bouř co žene již, 

se první krůpěj krve dere rtem,
tak těžká, zhustlá, a jak vzhédl výš, 

už cirkus zmizel — tmu má před zrakem, 
a bez citu řev vítězný zní kolkolem.

Gn slyší to, však nedbá; zrak již těká 
tam, kde dlí srdce — a to prchlo v dál!

.Co žití mu či mzda, jež snad ho čeká?
V chýž svoji u Dunaje zalétal, 
tam sedí dácká žena, Zor jí. vzplál, 

když na synka zří v hraní, jeho krev, — 
však jej tu v kratochvíli nyní sklál 

pych římský . . . Mizí vše již i ten zjev . . .
Kde mstitel jest? Nuž vzhůru, vzplaň již Gothňvhněvl



27. KOLUMBUV POMNÍK V JANOVĚ, V ITALU. — »Geiloa la Superba« nazývá Ital krásné přístavní město na modrém Středozemním moři, jež zvedá se terasovitě v polokruhu 
mořské zátoky ve své jižní květinové nádheře pod smavým nebem italským. Janov má svoji bohatou historickou minulost a umí také ctíti velké syny své. Před málo lety posta
ven byl krásný pomník, jejž obrazem předvádíme, těsně u hlavního nádraží; tu pozdravuje cestovatele u příchodu a i na odchodu spočine na něm jeho pohledy Stručný nápis 
nám oznamuje: »Krištófu Kolumbovi vlasť.« Janov s hrdostí přihlašuje se za rodiště (r. 1435.) smělého objevitele nového dílu světa. Byť se i dokázalo, že stateční plavci norští 
křižovali okeánem již staletí před tím, než Kolumbus na svých lodích ze Španěl se vypravil, jeť přece něméně obdivuhodná jeho odvaha, vytrvalost ^skálopevné přesvědčení. Ač 
již dávno před ním norští Vikingové znali nový svět, přece jen až po roce 1492 zůstala Amerika temnou pevninou, a jedině velikému Janovanu patří česť, že daroval starému světu 
sestru mladší a tím úplný převrat ve snahách lidstva přivodil. — Pomník je překrásný. O kotvu sé opíraje poukazuje socha pravicí na panenskou Ameriku. Podstavec pomníku obklo
pují odznaky námořnické — symboly malého loďstva objevitele; čtyři rohy soklu zdobí krásné postavy: věda, náboženství, odvaha a zeměpis, mezi nimiž umístěny jsou výjevy 
z dobrodružného života slavného muže.



28. VELECHR^-M,MILÁNSKÝ, V ITALU. —. Nechť nav,štívil turista na. svých cestách sebe vice chrámů, v dó.mě tomto zmocní se ho pocit posvátnosti, zbožnosti, kterýž mimoděk nutí 
sklonití hlavu a koleno. Krása, po vznešenost, majestátnóst účinkují zde. mocně v harmonické úměrnosti celé stavby. Po svatopetrském chrámě v. Římě a katedrále sevillské je 
milánský velechřám největším v Evropě; ačkoliv, počat byl v rqce 1386. a teprve r. 1805.' ukorRen, je vystaven v nejčistším slohu gotickém zcela stejnoměrně, z jednoho a téhož 
materiálu — bílého mramoru. V osvětlení, zvláště za svitu luny, zdá se, že se nalézáme před oživenou horou alabastrovou, zdobenou tisíci něžnými figurami. Počet tento, není přehnaný, 
neboť- na 4800 soch krášlí zevní stranu obdivuhodné této stavby, a každá z nich, od prvé do poslední je hotovým dílem uměleckým; i Canova byl tu pilným spolupracovníkem. 
Obchůzka hořejšími galeriemi tohoto »osmého divu světa« připadá jako cesta lesem sloupů, věží, cimbuří, pilířů a loubí, kde bydlí sněhobílí andělé, bojovníci, svati, králové nebo 
cherubíni, jichž postavy obrážejí se na jasném nebi. Překrásný, jako vnějšek, je i vnitřek dómu. V měkkých tónech — jako jemná zabarvení v podzimku — line se přitlumené 
světlo sluneční okenními uměleckými malbami na skle na mramorovanou mosaikovou půdu, jež rozprostírá se jako ohromný koberec mezi dlouhými ochozy vysokého sloupořadí. 
Nad 52 pilíři klene se malovaný strop, jenž vyjímá še jako skvostná prolamovaná práce z kamene; není dosti okrasy nahoře v chrámě i podzemní kaple svatého Karla Boromej- 
ského s hrobkou světce skví se zlatém a drahokamy.



VLÁDNÍ BUDOVA V KALKUTTĚ, V INDII. — Vládní budova hjavního. města britické Indie, v níž bydlí místokrál jako náměstek královny, jest palác imponujícího zevnějšku. Roz
lehlý palác obklopen jest velkolepou zahradou a jeho pevné zdi mají za účel, aby v případě potřeby mohl sloužiti jako pevnost. Před tímto palácem rozkládá se na několik kilo
metrů při řece tak zvaný Majdan, rozlehlá prostora, jež slouží netoliko jako cvičiště vojáků a parádní místo k vojenským účelům, ale také jako promenáda elegantního světa, zvláště 
cizinců, kteří rádi večer sem docházejí, když zmizí palčivé slunce a poměrně snesitelnější teplota činí pobyt venku možným. Podnebí Kalkutty jest tak nepříznivé, že místokrál 
a všichni úřadníci, jimž jest to možno, polovici roku ztráví mimo residenční sídlo a daleko odtud hledají si vhodnější bydliště na výběžcích Himalaye. V horké roční době stoupá 
teploměr až na 40° Réaumura v stínu a na 60° Réaumura na .slunci. . Většina Angličanů, kteří žijí v Indii, jsou nuceni sv,é děti v pátém nebo šestém roce poslati do své vlasti, 
jelikož skoro vždy v tomto, věku churaví a umírají. Ani horský vzduch nemá na né účinku a. jen návrat do Anglie může, maličké zachrániti. Nikde není protiva mezi bohatstvím 
a chudobou tak příkrou, jako v polovzdělaných zemích, což zvláště možno pozorovati v Kalkutté, kde bydlí skoro milion lidí. Chudoba tím vice vystupuje v přítomnosti Angličanů 
v skvělých uniformách a kočárech ; avšak také indická knížata Žijou v báječné orientálské nádheře.



NASSIK V INDII. — Nassik jest jedním z nejposvátnějšíčh měst Indie; bydlí zde 1300 bramánských kněží se svými rodinami a tito tvoří zvláštní kastu pro sebe. Městem teče 
Godavari, řeka, kterou svatostí překonává toliko Ganges. Každá vzdělaná rodina u Hindů drží si svého »rodinného kněze«, jenž za dotyčný dům vykonává pobožnosti a tuto usta
vičně zastupuje u posvátných oltářů. Při řece vypíná se mnoho chrámů, podobných chrámům na našich vyobrazeních, v jichž okolí koupají se často sta mužů, žen a dětí v po
svátných proudech. U těchto chrámů jsou postaveny malé budky, v nichž prodávají se modly. Ať přijde cestující v Indii kamkoliv, všude cítí veliký vliv, jejž různá náboženství 
vykonávají na miliony obyvatelů. Chrámy, bůžkové, oltáře, poutníci, posvátné řeky, náboženské slavnosti, jichž účastní se statisíce lidí, zjevují se cizinci na každém kroku. Ano 
i zvířatům jsou zde chrámy zasvěceny! Hindové považují totiž každou živoucí bytost za posvátnou a mnozí z nich považují za zločin ublížiti hadu nebo hmyzu nebo dokonce ho 
usmrtiti. Nedaleko Nassiku jest nemocnice pro zvířata, kde pečlivě ošetřují se až do uzdravení nebo smrti nemocní nebo ranění psi, kočky, králíci, oslové a ptáci. Jest to sice 
pověra, která způsobuje takové zacházení s němými tvory, proto však přece Západ mohl by si vzíti příklad z tohoto krásného zvyku!



BITVA U R1V0LI OD PHILLIPOTEAUXA V BITEVNÍM SÁLE VE VERSAILLÍCH. — Tento obraz jest nejlepším dílem známého malíře Phillipoteauxa. Představuje mladého 
Napoleona v pyšném okamžiku jeho na události bohaté životní dráhy, kdy r. 1797 provedl památný přechod přes Alpy a přemohl Rakušany. Tvář Bonapartova jest podivuhodná: 
nadšení a genius zračí se v každém tahu bledého a úzkého obličeje. Jeho vojenský důvtip nikdy nepřišel tak na jevo jako zde na lombardské rovině a v italských alpských rokli
nách, kde »malý Korsikán« s nepatrným počtem špatně živených a špatně ošacených vojáků několikráte porazil na hlavu pyšnou rakouskou armádu s jejími nej zkušenějšími gene
rály. ̂  »Postaví-li se mně naproti zkušení vůdcové,« zvolal mladý hrdina, »tím lépe! Brzy hodí své knihy o taktice do ohně a budou zde překvapeně státi!« Skutečně také Napo
leonův rychlý přehled a jeho rychlé rozhodnutí propůjčovaly mu pružnost lva ve skoku. »Francouzové netáhnou, ale lítají«, pravil tehdáž jistý rakouský důstojník. Slavné tažení 
Bonapartovo do Itálie a zejména bitva u Rivoli vypadají opravdu jako báchorka. On sám nikdy v jiných bitvách nepřekonal tento boj, leda snad r. 1813, kdy jako císař, rozdrcen 
jsa výpravou na Rus, sám stál naproti spojené Evropě. Roku 1797 bylo mu štěstí příznivo, avšak r. 1813 dal vratkou bohyni Vítězství příliš do sázky: jeho hvězda zapadala a brzy 
na to zmizela za mořskými skaliskami Sv. Heleny.



SEVILLA, VE ŠPANĚLSKU. — Neobyčejně krásný jest pohled na Sevillu s Giraldy, staré maurské věže. Jako stříbrný pás obklopuje statná řeka město, jejíž maurské 
jméno Guadalquivir tak krásně zní, jako jest sama krásnou. Sevilla jest velmi staré město, ž něhož vyšlo mnoho vynikajících mužů; jsou také slavný jejich hezké ženy, palmové 
a oranžové háje, dvory a kostely, podobně jako její skvostné malby od Murilla a Velasqueza. Dva největší římští císařové, Hadrian a Trajan, pocházeli ze Sevilly a opustili rodné 
město, aby přijali císařský nach. Skvělá doba města spadá do periody, kdy bydleli zde tak velice nadaní Maurové. Pravou rozkoší jest viděti na procházce v Seville nesčíslné, 
krásné seňory a seňority, neboť obratněji a koketněji nedovede žádná jiná žena připevnit! si.hezký krajkový závoj- nebo bílou růži na bujné kadeře! Ačkoliv jest zevnějšek domů 
v Seville skromný, neschází tam přece nikdy pěkný, mramorem dlážděný dvůr, jejž obklopují pestře kostkované zdi. V těchto vzdušných místech přijímají Sevillané .za krásných 
letních večerů své bližší přátely, zvyk to, jenž-přispívá velice-k veliké příjemnosti zdejšího pobytu. Několik širokých, moderních ulic táhne se městem, avšak, chůze po nich jest 
obtížnou, jelikož žhavě paprsky sluneční mají tam volný vstup, proto úzké maurské ulice, do- nichž slunce vnikne jen na hodinu o polednách, jsou podnebí Sevilly, mnohem 
přiměřenější.



HRAD ZVÍKOV V ČECHÁCH. — Imposantní, vznešená zřícenina tak malebně na ostrohu u vtoku Otavy s Vltavou se vypínající nad okolními hvozdy, že by snad jen v pověstné 
končině porýnských hradů nalezla soka! Zvíkov býval druhdy král. hradem a zejména oblíbeným zátiším krále Václava I. a teprve roku 1710. přešel v majetek knížat ze Švarcenberka. 
Pozoruhodná jest čtverhranná, z hrubě tesaných kamenů vystavěná věž s rozličnými kamennickými znaky a kaple sv. Václava z přechodní doby slohu románského do gotiky, kterou 
zdobí převzácné malby na zlaté půdě z XV. a XVI. věku. Hrad Zvíkov opuštěn následkem známého nařízení císaře Leopolda I., aby všichni hradové byli sbořeni, klesal ponenáhlu 
v ssutiny. V poslední době však provedeny zde četné opravy, jimiž přemnoho zachováno zejména z vnitřních stavitelských i uměleckých památek. — Dnes nevítá nás břeskná 
fanfára hlučné polnice a veselý třepot panského praporce povlávajícího vždy nad hlavní branou hradní, vchodu do hradu neuvolňuje nám rachot a řinčení těžkých řetězů a skřípot 
koles padacího mostu. — Zvíkov stojí otevřen, jen skalní vrabčák s posměšným křikem odkudsi z díry ve zdi vyplašen vyletí, a nehybný keř na zřícenině teskně zašelestí. Napadnou 
vám bezděky slova básníkova:

»Z těch dávných hradů zbyly ovšem zříceniny, však v městech, vsích ruch čilý, život nový, jiný,
jež patří posupně z tmy lesů v světlý kraj, tam otcův minulost je símě, z něhož klíčí
v nich pouze vítr kvílí, plaší čemé stíny, žár v srdce pravnuku, jenž poroby jho zničí
mech hubí kamení a zapomnění báj; a tebe, matko má, si vzdělá na svůj ráj.«



LA GIJAYRA VE VENEZUELE. — Venezuela jest částí jižní Ameriky, která jako zimní stanice každým rokem jest vždy více a vice navštěvována. Pravidelná paroplavba spojuje 
Nový York s La Guayrou, hlavním přístavem republiky. Pobřeží Venezuely bylo první americkou pevninou, na kterou vystoupil Kolumbus při své třetí námořní cestě r. 1498,
když plul nějakou dobu vzhůru po Orinoku, Rok na to bylo mnohem větší území odkryto jinými mořeplavci; mezi těmito nacházel se známý Amerigo Vespucci, od něhož dostala
celá Amerika jméno. La Guayra jest čilým obchodním městem; nachází se u Caribského jezera a jest spojeno železniční tratí, 8 kilometrů dlouhou, s Caracasem, jemuž slouží jako 
přístav. Vlastně jsou zde jen dvě ulice, které táhnou se na východ a západ a zaujímají úzký pruh mezi horami a jezerem. Ačkoliv La Guayra jest velice hledaným mořským 
přístavem na pobřeží, tož přece lodi, jakmile složily svůj náklad, vyhledávají co možná nejrychleji jiné místo k zakotvení. Podnebí jest příznivé, neboť žlutá zimnice ve Venezuele
neřádí tak zuřivě jako na jiných místech jihoamerického pobřeží, přece však parno jest veliké, neboť teploměr stoupá někdy na 32°—36° Réaumura. Z La Guayry vyváží se hlavně
káva a její přístav zaujímá páté místo mezi vývozištěmi kávy světa. Jakmile Kolumbus tato pobřeží odkryl, brzy na to usadila se zde malá osada, kterou Karel V. r. 1526 dal jako 
léno koruny Kastilské obchodníku Welserovi z Augšpurku, jako náhradu za půjčku. Wclserové podrželi tuto osadu jen do r. 1546.



GUANAJUATO V MEXIKU. — Guanajuato jest hlavním městem stejnojmenné provincie a nachází se asi 380 kilometrů severně od města Mexika. Jeho jméno jest původu indián
ského a znamená »Žabí horu«; byl zde totiž veliký balvan žábě podobný, jenž byl zde kdysi ctěn. V Guanajuatu neklaní se již žábě, ale všemohoucímu kovu — zlatu a stříbru.
Příkré porfyrové hory nedaleko města, jakož i celé okolí jeho jest bohaté na doly, v nichž dobývá se zlato, stříbro, měď, olovo a rtuť. Jediné stříbrné doly daly prý skoro 2000
milionů zlatých zisku. Stříbrné žíly byly odkryty r. 1548 a od té doby holé horské kužele ukázaly se býti nevyčerpatelnými komorami stříbra. Guanajuato jest tak nepravidelně stavěno 
v hluboké roklině a na vystupujících horských svazích, že vypadá, jako by při prvním zemětřesení musily všechny domy se sřítiti. Ulice jsou úzké, špatně dlážděné a špinavé. 
V ulicích nepozorujeme mnoho bohatství země, ačkoliv mnohé budovy v hořejší části města několik hezkých kostelů, citadella, mincovna a stříbrné mlýny jsou zajímavý svým
středověkým rázem. Rozedraní a bídni jsou zde ubozí Indiáni jako kdekoliv jinde; zdá se, jako by bydleli v pusté písčině a ne v krajině bohaté na doly.



KAPITOL V ŘÍMĚ. — Uprostřed věčného města vypínají se nádherné schody, na jejichž rampě stojí obrovské sochy starořímských bohů, které byly nalezeny v lázních Diocle- 
tianových. Jsou to schody, s nichž kdysi letěl dolů Rienzi, »poslední tribun lidu«, aby dole, pokryt jsa ranami, zemřel, při čemž jeho mladá, hezká manželka, pátrajíc z okna svého 
hořícího paláce po svém milenci, dívala se na jeho hrozný konec. Nahoře na schodech jest místo, s něhož Brutus po zavraždění Caesara mluvil k rozčilenému lidu. Tam stojí nyní 
slavná jezdecká bronzová socha císaře Marka Aurelia, jediná až po naši dobu úplně uchovalá jezdecká socha ze všech, jež kdysi zdobily císařský Řím. Mezi četnými uměleckými 
díly v museu na Kapitolu, uvádíme toliko »Fauna« od Praxitela, »Umírajícího zápasníka« a »Kapitolskou Venuši«. Nacházejí se zde také sochy a poprsí římských císařů a jejich 
příslušníků; žádné jiné místo nehodilo se lépe k uložení těchto soch bývalých panovníků. Na tomto historickém pahorku odehrálo se mnoho slavného, ale také hrozného.



MEŠITA SULTÁNA ACHMEDA V CARIHRADĚ, V TURECKU. — Tato mešita, r. 1610 sultánem Achmedem vystavěná, jest jednou z nejkrásnějších mešit v Cařihradě; zvláštností její jest, 
ze ma šest minaretů, kdežto ostatní mešity mají jen dva, nebo nejvýš čtyři minarety. Tyto minarety z čistého mramoru jsou neobyčejné krásné svými prstenovitými, bohaté 
zdobenými balkony, které jasně vystupují na modré obloze. Slouží nejen za okrasu, ale jest jich stále také užíváno: přesně, jako hodinový stroj, pětkráte denně objeví se na každém 
minaretu města muezzin nebo mohamedánský vyvolávač modliteb. Hlasitě provolává zpěvavým tónem posvátnou formuli islámu: »Alláh jest velik! Jest toliko jediný Alláh! Mohamed 
jest prorokem Alláhovým! Pojďte k modlitbě!« Do všech čtyř úhlů světa rozléhají se tato slova; pak všechno utichne a jen vzdálená ozvěna opakuje poslední slabiky. Mešita 
Achmedo.va jest jevištěm největších mohamedánských slavností; dvůr obyčejně koná zde svá procesí a při každé důležité události, jakož i každoročně ve výroční den narození 
proroka, přichází sultán se svým průvodem do tohoto velkolepého chrámu. Štíhlé sloupy, skvostná kamenná mosaika a velice krásná mramorová kazatelna zdobí vnitřek mešity, 
o altanu, jenž nachází se na jedné straně této posvátné budovy, předčítají se všechna nařízení sultánova. Každá mešita Stambulu má něco poutavého, něco zvláštního, málo která 
jest však zajímavější, nežli mešita sultána Achmeda I.



YESOVÉ V ŽAPONSKU. — Ostrov Yeso, nejsevernější část Žaponska, jest velice silně zalidněn potomky prabydlitelů země. V prvních historických zprávách Žaponců Yeso se 
nepřipomíná; snad zůstal jim neznámým, až konečně poslední z Ainů, domorodců Žaponska, byl z hlavního ostrova zatlačen. Rozdíl mezi Žaponci a Yesi jest velice nápadný; Yesové 
mají spoustu vlasů, kdežto Žaponci náležejí k lidem, kteří na světě mají nejméně vlasů. Podnebí Yesa jest studené; po šest měsíců leží tam více nebo méně sníh. Prales pokrývá 
větší část země a jen zřídka vniknou potomci Ainů při stíhání medvěda nebo jiného divokého zvířete do tohoto lesa. Jelikož jest na Yesu málo dobrých cest, cestuje se zde 
obyčejně koňmo, proto však přece pravidelná paroplavba spojuje jistá místa ostrova Yeso s hlavním ostrovem Žaponska. Tato severní končina má také své přírodní krásy: pobřeží 
jest neobyčejně krásné, hory a jezera se střídají a uvnitř ostrova nacházejí se také dvě sopky, které jsou občas činnými. Yesové ve vzdělané části ostrova nejsou žádnými divochy; 
jak náš obrázek ukazuje, šatí se slušně, jejich obydlí jsou čistá a slámou pokrytá a obklopená pevnými, ač ne právě" hezkými ploty. Jejich čluny, ačkoliv primitivní, jsou obratně 
stavěny a pod vedením statných domorodců jako střely brázdí vlny.



CITADELLA V KAHYŘE, V EGYPTĚ. — Nad většinu mešit a domu egypského hlavního města vypíná se, r. 1160 na pahorku vystavěná pevnost. Odtud možno přehlédnout 
netoliko celé město, ale také Nil, poušť, pyramidy a sfingy. Pyramidy musily dodati zdivo k této silné citadelle. Nedaleko odtud vypíná se »Alabastrová mešita« Mehmeda Aliho 
zakladatele nynější egypské dynastie. Jako jemně zakulacené oblaky spočívají nad sebou souměrné kopule tohoto chrámu, mezitím co štíhlé mramorové minarety pnou se vzhůru 
do modrého vzduchu, kde jejich špičky v ranním a večerním slunci vypadají, jako by byly zlatém kryty. Příšerné události odehrály se za pevnostními zděmi Kahyry: roku 1811 
byli zde na rozkaz Mehmeda Aliho, jenž chtěl se těchto nebezpečných polititických nepřátel zbaviti, úkladně Mameluci povražděni. Panovník pozval je k slavnosti do citadelly; 
dostavili se v počtu 470 ve skvostném obleku, sotva však vstoupili do pevnostního dvora, byly brány za nimi uzařeny. Se všech stran přihrnulo se vojsko místokrálovo a střílelo bez 
milosti do slavnostně oblečeného zástupu. Útěk i obrana byly nemožnými. V hrozné řeži všichni zahynuli až na jednoho, jenž bodl ostruhami svého koně, uháněl přes mrtvoly svých 
přátel a smělým skokem přes hradby dostal se do roviny. Jeho kůň ležel roztříštěný na zemi, ale přes dešť kulí unikl bez porušení tento jediný, jenž přežil úkladně 
přepadené.



TRŮNNÍ SÁL V BUCKINGHAMSKÉM PALÁCI V LONIJÝNĚ. — »Trůn,« pravil Napoleon, »není nic jiného, nežli sametem potažené prkno« a přece stolice ta symbolem 
tak veliké moci a velikosti, že obyčejný smrtelník blíží se k němu s jistým pocitem úcty. V Buckinghamském paláci, v němž bydlí anglická královna se svým dvorem, 
když zdržuje se v Londýně, jest trůnní sál zvláště nádherný. Jest 21 metrů dlouhý, a nachový atlas pokrývá jeho zdi. Královská stolice stojí na malé vyvýšenině pod sametovým 
baldachýnem. Také jiné místnosti zámku jsou pamětihodný: plesový sál, banketový sál, obrazárna, různé přijímací pokoje a především rozkošné schodiště, které — podobně jako 
krásné korintské sloupy — zhotoveno jest z čistého bílého mramoru. Vnitřek paláce jest mnohem hezčí nežli vnějšek. Palác obklopen jest velikými, pečlivě zřízenými zahradami; 
v tomto parku nachází se hezký, maíý domek s nástěnnými malbami vynikajících malířů, zejména od Maclise a Landseera. Dříve trávila zde královna letní dobu, když byla nucena 
zůstati v městě. Nedaleko paláce nacházejí se královské konírny se státním kočárem a koňmi královny.



PENSYLVANIA-AVENUE VE WASHINGTONĚ. — Washington jest veliké a rozlehlé město. Krásná, dobře asfaltovaná stromořadí, zvaná avenues, jsou nejen nádhernými ulicemi, 
ale vedou vždy k vynikající budově, nebo k velkolepým pomníkům, které byly zřízeny v upomínku na státníky a válečné reky národa. »Pennsylvania Avenue«, nejkrásnější ulice 
Washingtonu, jest 50 metrů široká a táhne se v přímé čáře skoro na dva kilometry, od státní pokladny a Bílého domu až ke Kapitolu. Kdyby byly domy na této ulici stejné 
výšky, neměla by na světě ulice sobě rovné. Bohužel osobní vkus při architektonických ozdobách amerických měst má příliš volné pole; ačkoliv jest jistá rozmanitost budov žá- 
doucná, kazí přece příliš ostré protivy a především nestejná výška úplně celkový dojem. V této ulici nebo na blízku nacházejí se první obchody, hotely a divadla města; jako 
Sněžka vypíná se na jednom konci avenue bílá kopule Kapitolu, na druhém pak pyšná budova Státní pokladny. Město má právem jméno prvního presidenta národa, neboť Washington 
sám k němu vybral místo a r. 1792 položil základní kámen ke Kapitolu. Sedm roků na to bylo sídlo vlády přeloženo sem z Philadelphie. Také plán města byl vypracován pod 
dozorem Washingtonovým. President chtěl město to pojmenovati »Federal City«, dostalo však jeho jméno a dne 3. května 1802 byl Washington přijat do seznamu měst. R. 1860 měl
60.000 a r. 1890 — 230.000 obyvatelů!



WASHINGTONŮV JILM A PAMÁTNÍ KÁMEN V CAMBRIDGE, V MASSACHUSETTS!!. — Předměstí Bostonu jsou neobyčejně krásná; ať jdeme kteroukoliv stranou, na deset až 
dvanáct kilometrů nacházíme toliko parky s villami a zámky. Cambridge, jedno z těchto předměstí, má netoliko stinné ulice a elegantní soukromé domy, ale vane zde také klasický 
vítr. Zde vypínají se totiž pod majestátními jilmy nádherné budovy Harvardské university. Na blízku nachází se uprostřed široké, staromódní ulice starý strom se žulovým kamenem. 
V zlatých písmenech možno na kameni čisti, že Washington na tomto místě dne 3. července 1775 převzal vedení americké armády; byl to počátek bojů osad za neodvislost, které 
bylo konečně tak slavně dosaženo. Americký národ jest dosud mladý, avšak minulé století bylo tak bohaté na události, že zdá se ležeti mnohem větší časová mezera mezi dneškem 
a dnem, kdy tento strom při památné události rozkládal své větve jako baldachýn nad statečnými bojovníky. Kéž památka tato ještě dlouho se zelená a národní cit, jenž zde 
vzplanul, nikdy neuhasne! Padne-li jednou ctihodný strom, bude zajisté trvalý pomník hlásati příštím generacím, jak Washington na tomto místě kdysi započal to, co přivedlo 
národ ku slávě a rozkvětu.



KATHEDRÁLA SV. PAVLA V LONDÝNĚ. — Kopule kostela sv. Pavla jest do jisté míry korunou Londýna. Ušlechtile a mocně vypíná se pyšná budova, ačkoliv její barva od 
sazí tak jest černou, že jistý posměváček francouzský tvrdil, že vystavěna byla od kominíka! Již po kolik roků vysýlají komíny domů i lodí černé oblaky k těmto zdím a věžím, 
tak že hustý, černý závoj "úplně pokryl bílý kámen. Mnohý však souhlasí s náhledem Hawthornovým, že kolos vyjímá se ve své tmavé barvě velkolepěji než v běloskvoucí bělosti. 
K zapravení stavebních výloh tohoto kostela byl vybírán zvláštní poplatek za každou tunu uhlí, složenou v londýnských přístavech a takž má pyšná budova dvojnásobné právo 
skvíti se v uhelném prachu! Mocná kopule vypíná se do výše přes 100 metrů nad úrovní ulice a má skoro 55 metrů v průměru. Tak velkolepé jsou rozměry tohoto dómu, že okolí 
jeho úplně se ztrácí, ba snad velikost dómu jest tím působivější, jelikož nachází se uprostřed živého ruchu města a přece ve své vzdušné výši zůstává úplně ušetřen od života, 
jenž proudí na jeho úpatí. Kathedrála byla vystavěna mezi 1675—1710 dle návrhu Cristophra Wrena na témž místě, kde r. 1666 byl dřívější kostel požárem zničen. V hrobce 
odpočívají tělesné pozůstatky Wellirrgtona, Nelsona a stavitele Wrena, na jehož hrobě stojí krátce a jasně napsáno: »Hledáš-li jeho pomník, rozhlédni se kolem sebe!«



KOUT BÁSNÍKŮ VE WESTM1NSTERSKÉM OPATSTVÍ V LONDÝNĚ. — Ačkoliv Westminsterské opatství jest velice krásné v ohledu architektonickém, přece veliký význam této 
budovy nespočívá ani v její gotických obloucích, ani v tajemném pološeru její chodeb, ani v její uměleckých dílech; za to vědomí, že vstupuje na půdu, v níž po staletí odpočívá 
tak mnoho nebožtíků, činí na navštěvovatele velice mocný dojem. Tabulky, poprsí a sochy zdobí tyto šedé zdi a každý nalezne zde jenom známá drahá jména. Nejzajímavější čásť 
tohoto historického Pantheonu jest »the poet’s corner« (kout básníků). Kdo mocen jest anglického jazyka, stojí zde najisto tiše a vzpomíná s vděkem na veliké duchy, kteří zde 
odpočívají. »O rare Ben Jonson!« (Vítězný Bene Jonsone!) stojí na jednom poprsí; hned vedle vítá nás jméno Miltonovo, pak zase shlíží na nás obraz Grayův a upomíná nás na 
perlu anglického básnictví, jeho »Elegie na vesnickém hřbitově«. Nelze všechny vypočísti, kteří způsobili nám svým výmluvným slovem■ bohatou a trvalou radost! Spencer, Dryden, 
Southey, Campbell, Thompson, Macaulay, Thackeray, Garrick, Grote, Sheridan, něžně zbožňovaný Dickens — ti všichni tvoří zde korunu genia, tak vznešenou, tak světlou, že každý 
jest pyšným a šťastným, že jest člověkem, který může se radovati duševním plodům těchto velikých mužů.



PŘÍSTAV V ALEXANDRII, V EGYPTĚ. — Pobřeží Egypta nemá nic poutavého; žádná hora, žádný pahorek nevypíná se na tomto písčitém břehu. Proto zdá se maják v Alexandrii 
neobyčejně vysokým a připomíná Pharos tohoto přístavu v starověku, jenž pokládán byl za jeden ze sedmi divů světa, a na jehož špičce jasně svítící oheň po celou noc vrhal své 
světlo na moře do dálky 300 stadií (50—60 kilometrů). Obyčejně nachází se množství parníků a plachetních lodí v tomto hlavním přístavě egyptském, neboť Alexandrie jest, jako 
hlavní obchodní město země, zároveň důležitým vývozním místem pro domácí výrobky. Ž těch jsou nejdůležitější: bavlna a bavlněné semeno, pšenice, káva, slonovina, pštrosí péra 
a perleť. Pravidelná paroplavba a dvě telegrafická lana spojují Alexandrii s Evropou, kdežto železnice a telegrafy přivádějí ji ve spojení s celým Egyptem. Počet lodí, které zde 
zastavují, jest od otevření Suezského průplavu trochu menší a Port Said, při ústí průplavu do Středozemního moře, vystoupil nyní sice v popředí, přece však dosud má Alexandrie
200.000. obyvatelů, z nichž 50.000 usazených zde Evropanů dokazuje, jak veliký jest obchodní význam této brány země Nilské.



KAPSKÉ MĚSTO V JIŽNÍ AFRICE. — Toto hlavni město anglické osady v Jižní Africe rozkládá sc ha úpatí Tabulové hory, 11 kilometrů severně od mysu Dobré naděje. Město 
bylo r. 1652 založeno Holanďany, kterým bylo i s osadoú* Angličany odňato r. 1795. Při míru Amicnském dostalo se Kapské město znova Holanďanům, avšak r. 1806 dostalo se 
opět pod anglické panství a tvoří nyní samostatný okres Kapské země. Město jest zcela pravidelně založeno; jeho domy, hlavně z cihel a z kamene stavěné, jsou hezké a mají 
skoro vesměs verandu v přední části. Kapské město, obklopené vysokými, holými skalami, jest svou polohou k jihu vysazeno velikým vedrům. Silná pevnost nachází se na pravé 
straně města a ovládá přístav Tabulové hory. Mnohé vládní budovy osady nacházejí se mimo pevnostní zdi, v nichž zároveň nacházejí se kasárny pro 1000 mužů. Přístav Tabulové 
hory může pojati veliké množství lodí, jest však často, zejména v červnu, červenci a srpnu, kdy panují západní bouře, vysazen hroznému mořskému příboji, kdežto v jiné době 
roční záliv ten poskytuje lodím bezpečného přístavu. Čtyři kilometry severně od města zřízena byla observatoř; v Kapském městě nacházejí se také veliká železná skladiště uhlí, 
z nichž lodi na cestě do Austrálie doplňují své zásoby. Tabulová hora až do výše asi 270 metrů sestává z pevné žuly, pak však mění se kámen v červený pískovec; celkem 
vypíná se hora do výše 327 metrů nad hladinou mořskou.



NAPOLEONŮV KOČÁR, VE VERSAILLÍCH. — Mezi památkami královské a císařské doby ve Versaillích nachází se také. tento nádherný kočár: celá jeho dřevěná kostra poseta jest 
zlatými ozdobami a také vnitřek jest nejvýš elegantní. Císař Napoleon I. jel s císařovnou Marií Louisou k oddavkám v tomto kočáru do kathedrály Notre Dame. Celá Paříž byla 
radostně rozechvěna a tehdáž budoucnost Napoleonova zdála se býti velkolepější nežli kteréhokoliv jiného smrtelníka. A přece vezla ho tato zlatá kola — jak pyšný Korsikán 
sám později se vyjádřil — k »propasti kvítím pokryté«. Ano, takovou byla tato nešťastná svatba, která následovala po jeho rozvodu s Josefinou. Tato, o něco starší nežli Napoleon 
sám, byla mu stále přítelem a důvěrnicí. Již od počátku přispěla tato moudrá paní velice k jeho úspěchům a pro svůj důvtip byla velmi dobrým rádcem. Co byla naproti ní Marie 
Louisa? — Jednoduchá, nezkušená dívka, před kterou císař musil se míti stále na pozoru, aby jeho plány nebyly sděleny rakouskému dvoru. Slabou, nestálou povahu této druhé 
manželky Napoleonovy bylo možno jasně vyčisti z její tváře, kdežto první manželka jevila se jako rekyně. Ve prospěch Francie zřekla se netoliko prvního trůnu Evropy, ale také 
prvního vládce světa, muže, kterého milovala. »Přinese mu to neštěstí,« říkali mužové z lidu, když rozhlásil se jeho rozvod s Josefinou, a — měli pravdu.



CHRÁM SV. MARKA V BENÁTKÁCH. — Chrám sv. Marka stojí zde přes 800 roků jako velkolepý důkaz nádhery Benátek za starých časů. Architektura tohoto kostela jest 
prazvláštní, se svými kulatými kopulemi, minaretům podobnými věžičkami, skvělou mosaikou a bohatými zlatými ozdobami podobá se více svatyni mohamedánské nežli křesťanské. 
Skoro bylo by možno nazvati tento kostel »Křesťanskou mešitou«! Benátčané přinesli si ze svých válečných výprav na Východ zálibu pro orientalskou architekturu, když však 
chtěli tento cizí způsob stavby provésti, povstala zcela zvláštní směsice různých slohů. Výlohy je nikdy nelekaly. Nemluvíme asi o 500 sloupů a uměleckých řezbářských pracích, 
ale podotýkáme toliko, že pestrá mosaika na zlaté půdě na zevnější straně kostela pokrývá 4250 čtverečních metrů a že úplně uchovala své krásné barvy. To všechno není ničím 
u porovnání s mosaikou uvnitř chrámu a takž zasluhuje plnou měrou chrám svého jména »La chiesa aurea« (zlatý kostel). Byl také porovnán s krápníkovou jeskyní drahokamů! 
Za prvních pět set let byla první otázka, jež kladena byla těm, kteří přišli z Orientu do Benátek: »Jaké krásy přivezl jste pro kostel sv. Marka!« Dle pověsti odpočívá v tomto 
kostele mrtvola evangelisty Marka, když byla sem r. 828 dopravena z Alexandrie. Nad hlavním portálem vypínají se čtyři obrovští antičtí koňové z pozlaceného bronzu. Také 
Napoleonovi zalíbila se tato krásná zvířata a dal je proto dopraviti do Paříže. Po bitvě u Waterloo byly koně ty vráceny spojenci, královně na Adrii.



ROTTERDAM V HOLANDSKU. — Toto po Amsterodamu nejdůležitější obchodní město Nizozemska rozkládá se na malé říčce Rotte, kde vtéká do Nové Maasy. Ve vzdálenosti 
18 kilometrů od jejího ústí do Severního moře. Řeka Rotte a veliká zde zřízená hráz daly městu jméno. V Holandsku nacházíme taková jména často; na př. Amsterdam sluje 
jednoduše Damm an der Amstel a rovněž tak jest to se Schiedamem, Zeandamem, Edamem, Durgerdamem, Volendamem a jinými četnými městy s konečnou slabikou dam. Hráz 
hraje v Holandsku důležitou úlohu: každá promenáda jmenuje se takto, většina ulic končí na věčné dam, tak ža Holandsko jest pravou vlastí různých »damů«. Ať jdeme v Rotterdamu 
kterýmkoliv směrem, spatříme všude množství mostů, jichž jest často osm, deset i více pohromadě; většinou jsou to mosty vytahovací, které při živé plavbě stále jsou vytahovány 
a spouštěny. Výborné přístavy dovolují mořským lodím, že mohou přistati uprostřed města. Mnohé lodi v průplavu Rotterdamu zásobují město vodou] Dovoz vody v holandském 
městě! Vypadá to zrovna tak, jako bychom chtěli nositi sovy do Athén a přece jest tomu tak, neboť ačkoliv jest země bohatou na vodu, schází zde často dobrá voda pitná.-, snad 
proto světoznámé holandské továrny na výrobu jalovcové kořalky a likérů dodělaly se takového rozkvětu ! Rotterdam provozuje čilý obchod s těmito výrobky a jest hlavním 
tržištěm na obilí a osádhičké zboží, jako kávu, tabák atd.



MUSEA A SOCHA MARIE TERESIE VE VÍDNI. — Těsně u »Burgringu«, části rozkošné »Ringstrassc« ve Vídni, vypínají se dvě naproti sobě stojící, skoro úplné stejné budovy, 
co týče se zevnější architektury, ozdoby a jejich rozměrů: jsou to teprv nedávno za mnoho milionů zlatých vystavěná »Nová císařská musea«. Jedno obsahuje obrazárnu Belvedere 
vedle rozmanitých, dříve po městě rozptýlených sbírek císařského domu, kdežto v druhém nacházejí se archeologické a přírodovědecké poklady. Tyto sesterské budovy poskytují 
útulku nejkrásnějším sbírkám světa v oboru umění a vědy. Uprostřed parku, mezi těmito budovami vypíná se velkolepý bronzový pomník v upomínku na císařovnu Marii Teresii. 
Pomník ten snaží se znázorniti netoliko ji, ale také celou její vláclu, neboť pod sochou císařovny představují reliéfy velké historické okamžiky její doby; krásné sochy její vynikajících 
státníků obklopují její podstavec, kdežto její první generálové na koních zdobí čtyři rohy pomníku. Rakousko jest v plném právu, když oslavuje takto svou nejslavnější panovnici. 
Těžko nalezne se v historii druhá žena, která by byla císařské hodnosti tak důstojnou, která by měla mužnější povahu než Marie Teresie. Byla stejně udatnou jako hezkou, statečnou 
jako zbožnou tato veliká císařovna, pro kterou kdysi uherští magnáti tasili meče a nadšeně volali: »Zcmřemež pro našeho krále Marii Teresii!«



STOROHÝ CHRÁM V KIOTU, V ŽAPONSKU. — Kioto nazývá se městem chrámů a jména toho skutečně zasluhuje: chrámů jest zde tolik, že cestující sotva který o sobě dovede 
si představiti a přece podobou a velikostí velice od sebe si liší. Jediný z těchto chrámů obsahuje 30.000 model, z nichž většina jsou z polen hrubě vyřezané a silně pozlacené 
figury. Některé z těchto asi 1 metr vysokých model mají jako symbol moci a úrodnosti mnoho ruk a noh. V mnohých těchto kostelích sedí kněží, kteří stále se zaměstnávají tím, 
že píšou na papírové proužky modlitby prosebníků, na jichž přání tyto prosby ve svatyní se přibijou nebo přilepí. Často jsou u těchto žaponských chrámů připevněny gongy, do 
nichž každý, jenž chce zde vykonati pobožnost, buší, aby vzbudil pozornost bohů, a oznámil jim, že modlitby budou k nim stoupati! Jsou zde také bronzové zvony neobyčejné 
čistých tónů, které, když na ně v ustanovených přestávkách kněží zvoní, vydávají rozkošné zvuky. Kioto má ještě dnes přes 300.000 obyvatelů, nezaujímá však ono pyšné misto 
jako v době, kdy bylo hlavním městem Žaponska a bývalou residencí mikadovou. Sídlo panovníka bylo přeloženo do Tokia a tam také jest palác císaře žaponského. Není 
druhé krajiny na světě, která by vážnému cestujícímu poskytla více zajímavého nežli Žaponsko. Ačkoli vzdělaní Žaponci přizpůsobili se obratně pokroku, názorům, zvykům a vyná
lezům evropské i americké vzdělanosti, zůstávají přece úplně věrni tradicím svého národa. Jejich mikadové střídají se na trůnu pravidelně již po dva tisíce let. U Žaponců jest 
minulost s přítomností podivně spletena. Jaké ovoce bude míti v budoucnosti toto spojení? Otázka ta jest zajímavou.



MOST S KRÁMY V SR1NAGARU, V INDII. -  Srinagar jest hlavní město Kašmíru, svou krásou pověstného údolí v Himalayi. Srinagar má asi 150.000 obyvatelů, většinou Moha- 
medánů, a jen 20.000 Hindů. Město táhne se více jak na šest kilometrů na obou stranách řeky Ihelum, která teče zde klidným tokem v šířce asi sto metrů. Přes řeku vede mnoho 
dřevěných mostů, na nichž v právo i v levo stojí chatrné domy s krámky: většina jich má galerie a zamřížená okna a často podpírají silné kůly hořejší poschodí; proto však přece 
visí tak šikmo do úzkých lavic, ano i nad řeku, že zdají se býti velice nebezpečnými. Jelikož četné průplavy vedou městem a město má tak krásnou polohu, byl Srinagar často 
jmenován »asijskými Benátkami«. Při takovém porovnání musí se staří benátští dožové v hrobu obrátiti! Jakž může také toto špinavé, rozpadlé, indické město jen z daleka podobati 
se královně Adrie! Nachází se zde několik kostelů Hindů a obrovská mešita, v níž najednou může přes 60.000 lidí vykonávati svou pobožnost. Srinagar kdysi, jako hlavní město 
Kašmíru, bylo letním sídlem indických velikých mogulů a dosud nachází se v okolí několik císařských paláců. Srinagar jest dosud střediskem tkaní kašmírských šálů a jako takové 
má v obchodě jakýsi význam.



CHRÁM 500 BUŽKU V KANTONU, V ČÍNĚ. — Mezi všemi chrámy a pagodami města Kantonu jest nejslavnější chrám s 500 pozlacenými sochami svátých bojovníků, reků, mudrců 
a apoštolů budhistické víry. Tyto dlouhé řady slavnostních figur, které již staletí dívají se na sebe, vyvolávají spíše dojem musea, nežli místa, věnovaného modlitbám: Jako 
umělecká díla tyto modly nemají zvláštní ceny, proto však přece před některými z nich stále vystupuje kadidlo a celou prostoru naplňuje omamující vůní. Čína jest zemí oltářů 
a modliteb. V Kantonu možno dokonce vidčti u dveří krámů malé oltáře, které zasvěceny jsou bohu bohatství, onomu božství, jež skoro u všech národů těší se úctě: v Americe 
na př. jmenuje se »všemohoucí dollar«. Čínští bohové děkují z větší části za svou existenci zemřelým vynikajícím předkům. Ctění rodičů jest v Číně jedním z nejdůležitějších 
učení a tak stává se, že Číňané zvláštní dětskou lásku chovají k rodičům a po celý život neobmezené jich poslouchají. Tuto dětinskou úctu nedovede zničiti ani hrob, neboť po smrti 
rodičů modlí se k nim děti jako k ochranným duchům. Toto ctění způsobilo v čínských městech mnoho dobročinných zařízení, tak že o schudlé a churavé příslušníky jest v každém 
ohledu postaráno. Sirotčince, útulny pro staré a neduživé lidi a veřejné nemocnice nebyly zde zřízeny dle evropských vzorů, neboť jsou v Číně od staletí. Každý národ, každá víra 
má své dobré stránky, ať jsou zvyky a obyčeje sebe rozdílnější od našich!



CÍSAŘSKÝ PALÁC V BEYLERBEYI NA BOSPORU, V TURECKU. — Jest těžko si představiti krásnějšího obrazu nežli jaký poskytuje Bospor tam, kde břehy evropské a asijské 
sbližují se as na 1200 m v krásných záhybech, aby pak opět ustupovaly v malebných, zalesněných pahorcích.. Výběžky země tak někde místy sc sbližují, že možno slyšeti zřetelně 
lidský hlas z jednoho dílu světa do druhého! Tyto rozkošné břehy se skalami někdy skoro kolmými, se svými cypřiší, vavříny a prastarými stromy zastíněnými zátokami, jsou 
vroubeny četnými zámky, paláci, kiosky, vesnicemi a villami. Skoro každé zdejší misto poskytuje rozkošnou vyhlídku na druhý břeh a ná modré vlny Bosporu s e ' sněhobílými 
plachtami.' Různá výletní místa lákají často obyvatele Cařihradu na tyto rozkošné břehy, kdež zejména, »Sladké vody« jsou hojně navštěvovány z Evropy i Asie. Na sůehozemském 
výběžku tohoto zálivu nachází se »Robert College«, hezká americká škola, kde. vice jak 200 žáků jest důkladně vyučováno. Náš obraz předstávuje nám jeden z různých paláců, které 
má sultán na Bosporu. Tento palác v Beylerbeyi slouží mu za letní sídlo, a pro svou elegantní výzdobu jest často vykazován za bydliště královských hostí tureckého vládce. Za 
doby byzantinských císařů bylo městečko Beylcrbey známo velikostí a nádherou svých budov. Po obou stranách Bosporu táhne se historická půda a oko nemůže spatřiti rozkoš
nějšího obrazu nad tento tmavomodrý pruh vody, jejž ozařuje smějící se slunce, a v jehož vlnách odrážejí se bujná zeleň a pyšné mramorové paláce.



PANORAMA BRNA, NA MORAVĚ. — Brno, hlavni město markrabství Moravského, původně podhradí starého hradu Brna, na jehož místě na hoře západně nad městem zvedají se 
poehmurné tohka^strašlivými pověstmi a fantastickými romány opředené zdi Špilberka, činí. dojem střediska veskrze.průmyslového a čile obchodního. Hrad brněnský byl již v XI. st. 
z nejdůležitějsich zupmch hradů, na Moravě. ..Jméno Brna odvozuje se ze' staroslavného b r in i je ,  to. jest; bláto,. hlinovatina s povahou míst druhdy zajisté velmi dobře související, 
t  eprve od r. 1317. datuje .se název castrum. Spilberch, jimž počalo německé obyvatelstvo nazývati pahorek, na němž hrad stál, a později i hrad sám. Průmyslem zvláště souken
ic tv ím  naleží Brno k nejprednějsim městům rakouským; jest zde asi 100 továren, tkalcoven a přádelen,' které spracují ročně přes 300.000 centů vlny. — Brněnský hrad byl roku 
162V proměněm na vězenia proslul v. tom . ohledu zejména-v letech 1742-1855. Později dán jest vrch městu ke zřízení sadův, a budova proměněna v kasárny. Obklíčena jest 
hradbami, má dva dvory, kostelík sv. Trojice, a ve skále vykopanou studnu 135 m. hlubokou..Na jih od Špilberku M l.S ta ř í  Brno , které původně slulo »Na luze«, a chová zajímavou 
patnatku stavitelskou, z cihel v podobě křize vystavěný chrám Nanebevzetí P. Marie s augustiniánským klášterem od králové Alžběty, vdovy Václava H., založeným a dosud proto 
»Králové klášter« zvaným. Středem Brna je »vnitřní město« rázu středověkého, seskupené kolem Velkého náměstí s mnohými památnými domy



STANICE RAMLEH V PALESTÝNĚ. — Na přímé cestě z Jaffy do Jerusalema nachází se bývalá Arimathia. V IX. a X. století, pod vládou Arabů, bylo kvetoucím a důležitým 
městem, ano důležitějším nežli Jerusalem. Dnes má 3000 obyvatelů, mezi nimiž jest, 1000 křesťanů řeckého vyznání. Cestující naleznou v Ramlehu starý katolický klášter, kde mohou 
nalézti poměrně pohodlné bydliště a obstojnou stravu. Vysoká věž, která kdysi patřila k obrovské mešitě, vypíná se nad městem. Okolí Ramlehu jest neobyčejně úrodné, a vegetace 
jest nejvýš bujná. Jest zde množství olivových stromů, a kdyby byla pole v této části Palestýny dobře vzdělávána, dala by úrodu, na niž by mohla býti každá země pyšnou. Neoby
čejnou novinkou v této krajině jest železná dráha, která vede přes Ramleh do Jaffy a Jerusalema. Cestujícím nebude již dlouho popřáno cestovati po Svaté zemi koňmo a ve voze; 
tjrzy bude lokomotiva uháněti po rovině Šaronské, a železniční most rozepne svůj oblouk přes potok, v němž David sbíral ploché oblázky, jež chtěl metati na Goliáše, a brzy bude 
konduktér volati: »Ramleh, bydliště Josefa Arimatijského! Zastávka pět minut!« Mnohému bude nepohodlným pronikavý pískot parního oře, jenž probudí ozvěnu hory Siónské, 
neboť zde hledáme staré a ne nové, a skutečně také železná dráha velmi špatně hodi se do země Abrahamovy.



KATHEDRALA V MEXIKU. — Nejkrásnější budovou města Mexika jest káthedrála, jejíž základní kámen byl položen r. 1573. Vypíná se na témž místě, kde stál veliký chrám Azteků, 
jejž Španělové r. 1521 zničili, když dobyli hlavního města Montezumova. Stavba tohoto kostela stála skoro pět milionů zlatých. Šest metrů vysoký veliký zvon , v jedné z věží stál přes 
24.000 zlatých. Rozměry v gotickém slohu vystavěného chrámu jsou úchvatné; jeho průčelí s bohaté zdobenými portály jest asi 120 m široké, a věže vypínají se dq výše 60 až 
00 m. Ačkoliv vnitřek dórnu imponuje svou velikostí, neodpovídá přece pyšnému zevnějšku. Dřevěný strop nehodí se k takovému chrámu, a jeho výzdoba není ani vkusnou, 
a nevyrovná se nádherou žádnému evropskému dómu; a přece byly na to věnovány obrovské částky peněz. Bohatý kostelní oltář byl kdysi nejbohatším světa, byl však 
několikráte o své poklady oloupen. Velice drahocenná mříž. obklopuje chór, a na západní straně kostela zazděn jest slavný aztecký kalendářový kámen; jsou zde také krásné 
obrazy, avšak :osvétlenj jest tak nepříznivé, že jen některé z nich mají příhodnou polohu. Mnoho bývalých špánělských místokrálů, jako na př.: Augustin Iturbide, první císař 
mexický, jsou zde pohřbeni. Ke kostelu přiléhá »Plaza Major«, nejkrásnější park města, jenž v každé době jest oživen; nedaleko odtud jest květinářský sad, kde indiánské ženy za 
nepatrný peníz nabízejí skvostné kytice.



ČÍNSKÉ MĚSTO V SAN FRANCISKU. — Zacházka do »čínského města« jest.vlastně nezbytnou, navštívíme-li břehy Tichého oceánu, a najisto nebude nikdo toho litovali, že tam 
zašel. Na malé prostoře v San Francisku, do níž 3000 Američanů jen stěží by se vešlo, bydlí nejméně 20.000 Číňanů, jichž snahou jest, vydělati rychle co nejvíce peněz, aby mohli 

se .do své vlasti. Celá tato městská čtvrt jest nejvýš odpornou a nečistou, ano zdá se býti i nebezpečnou, ačkoliv zločiny řidčeji se zde pášou než jinde. Ať Číňanům vytýká 
se již cokoliv, opilství jest nepravostí, kterou sotva znají. Omamují se často opiem, nikdy však lihovými nápoji. Krámy v »Čhinatownu« (čínském městě), vypadají podivně se svými 
křiklavými ozdobami a nápisy, které jinak známe jen z beden s čajem. Rozmanitost zde vyloženého zboží, zdařilý, způsob jeho vystavení, jakož i tajemně tmavá prostora v pozadí, 
bezpochyby ložnice malého, copatého otce s rodinou, činí nezvyklý, zábavný pohled. Jména prodavačů skládají' se z krátkých, stejně znějících jednotlivých slabik, ktfcré v paměti 
tak uvíznou, jako kapka vody v peří kachny. Mezi těmito krámy a domy nachází se několik čínských kostelů. V čínském městě jsou také čínská divadla, v nichž všichni diváci 
kouři při představeni, jež doprovázeno jest hrozným hlukem bubnů á gongů. Při návštěvě .heren a opiových doupat jest dobře vzíti s sebou policistu; spousta odporných Číňanů 
sedí při hře, nebo jsouce napolo zmámení, š opiovou dýmkou v ústech dřepí v těchto špinavých děrách.



SANTA LUCIA V NEAPOLI. — Málokteré město světa jest hlučnější nežli Neapol, a na nábřeží Santa Lucia hluk ten dosahuje svého vrchole. Zde hrčí kočáry, práskají biče, oslové 
křičí, hudebníci zpívají, mužové, ženy a děti pokřikují a spílají si navzájem, tak, že se zdá, jakoby všechno vybočilo ze svých kolejí. Na pevný spánek zde není ani pomyšlení, 
neboť hřmocení Santy Lucie nezná, žádného klidu.' Nadšeně poslouchá často zástup lidu rozedranéhp-improvisatora, jenž přednáší celé zpěvy italských básní s tím vnitřním zápalem, 
jenž z každého Itala činí rozeného herce. Veřejní písaři zabývají se zde svým povoláním a vykonávají je k potěšení těch, jimž písmena zůstala černým bodem. Mnohá toiletta bývá 
zde vykonávána »al fresco«, a skoro u každých dveří sedí lidé, kteří navzájem se česají. Jistý známý spisovatel praví, že »Neapol jest ďábly obývaný ráj«, ale ti ďáblové jsou tak 
veselí a rozpustilí, že proti takovému chrámu ďáblů nelze ničeho namítati. »Santa Lucia! Santa Lucia!« zní v melodických tónech v našich uších od prvního rána až do pozdního 
večera, a od pozdního večera až do prvního rána. Jméno tohoto vlnami omývaného nábřeží jest závěrečným rýmem skoro každé lidové písně, a takž »Santa Lucia« rozléhá se 
vždy znovu a znovu v neapolském vzduchu, tak tiché a liduprázdné místo, jak nám je líčí vyobrazení, jest toliko o parném poledni horkého letního dne!



PALÁC PETROVSKÉHO V MOSKVĚ, V RUSKU.— Nedaleko bývalého hlavního města Ruska nachází se palác, jejž carevna Alžběta vystavěla před více než sto lety; nyní stal se 
oblíbeným zábavním místem Moskvanů, kteří hrnou se sem ve velikém počtu, aby byli přítomni představení v letním divadle, by pili na volném vzduchu čaj a ztrávili dlouhé 
letní večery v přátelském kruhu. O nádheře těchto večerů lze těžko učiniti si představu; dávají jaksi náhradu za nedostatečné denní světlo dlouhé zimy. V paláci Petrovského 
hledal ochrany r. 1812 císař Napoleon před hořící Moskyou; zde to bylo, kde zdrcený a sklamaný císař Francouzů tušil již napolo své smutné zpáteční tažení, mezitím co zlověstný 
žár hořícího města hnal černé oblaky na hvězdu jeho osudu. Rusové považovali veliké ztráty Francouzů r. 1812 za následek zakročení Prozřetelnosti v jejich prospěch, a z vděčnosti 
za to vystavěli skvostný chrám Vykupitele, jenž jest jedním z nejkrásnéjších kostelů v Moskvě. Časy se změnily: bývalá zášť zmizela; elegantní ruská společnost, která schází se 
v paláci Petrovského, jest francouzskému národu nakloněna a Francouz zase ctí všechno ruské, tak že bývalé nepřátely spojuje pevná páska přátelství.



CLIVE-STREET V KALKUTTĚ. — Tato ulice v politickém a obchodním hlavním městě Indie má jméno lorda Cliva, jenž hrál vynikající úlohu při podrobení Indie a dosazení 
anglické moci v zemi. Mužům, jako byl kdysi Clive, jež podporovalo nesmírné bohatství Anglie a její pyšná armáda, děkuje královna Viktorie, že vládne jako »císařovna indická« 
nad touto obrovskou zemí, která táhne se od oceánu k oceánu. Ať si soudí svět o právech Anglie v tomto případě co chce, musí se přece uznati, že Angličané dovedou zemi 
povznášeti, neboť indické- obyvatelstvo jest v tom nyní mnohem lépe, nežli kdysi pod vládou domácích vládců. Evropská vzdělanost jest lepší nežli asijský despotismus, ačkoliv 
tento mohl se v Indii vykázati často skvělými a poutavými stránkami. Široké ulice bez stínu na našem obrázku velmi málo se hodí do tak horkého podnebí, pod žhoucí slunce. 
Většina chodců nosí veliké bílé turbany a halí se do širokých, bílých obleků; také střecha kočárů jest bílá, aby pokud'možno mírnila moc žhavých paprsků slunečních. Skoro
ve všech důležitějších ulicích Kalkutty stojí zcela po evropsku stavěné domy, tím však nemohou býti zatlačeny indické zvyky a mravy; vzdor anglickému okolí spalují se Zde
klidně mrtvoly nebo házejí se do řeky, jako děje se v Benaresu. Veliké zástupy poutníků navštěvují chrámy Kalkutty, kde bohyně Kali těší se zvláštní úctě. Město má od ní své
jméno, neboť Kalkutta jest toliko anglický výraz pro Kali-ghat.



ZÁBAVNÉ ČLUNY NA NILU, V EGYPTĚ. — Cestující po Nilu může dvojím způsobem cestovati. Cesta po parníku jest ovšem rychlejší, pohodlnější'á poměrně lacinější. Druhý 
způsob cestování jest po lodích soukromých, »dahabeeahách«, ukazuje naše vyobrazení. Komu nezáleží ani na čase, ani na penězích, dá ovšem přednost soukromým lodím. Na těchto 
není cestující odkázán na ustanovenou hodinu; zastaví se, kde mu libo, a společnost může si zvoliti dle libosti — důležitá to věc, když mají se týdny ztráviti s cizinci za neob
vyklých poměrů, na prostoře velice obmezené. Cestující, jenž v Kahyře najal si dahabeeah i s mužstvem, stane se pánem plovoucího paláce; je-li dragoman spolehlivým mužem, 
jenž má po ruce poctivé a poslušné zřízence, jest sotva většího požitku, než Ztráviti několik neděl, ano měsíců zde na majestátní řece, pod tímto čarokrásným nebem, jež nezkalí 
nikdy žádný oblak, na blízku velkolepých zřícenin starověku. Daleko za námi, skoro v zapomenutí, leží západní svět, mezitím co den za dnem plujeme po historické vodní cestě 
Egypta, která svými obrovskými zbytky chrámů, čarokrásnými zříceninami bývalého umění uvádí nás zpět do prvního svítání dějin lidstva.



MUSEUM KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO, V PRAZE. — Přední ozdoba královské Prahy a zejména největšího jejího náměstí, náměstí Svatováclavského, dřív Koňským trhem zvaného, 
jež na jihovýchodě účinně uzavírá a v nádherné panoráma doplňuje. Stavba to zcela nová, .s níž započato v r. 1883. a jež v desíti letech ukončena a svému účelu odevzdána. Stojí 
volně na hranici Král; Vinohrad a Nového Města Pražského, na místě bývalých hradeb, jež nyni se zemí srovnány a dílem v park proměněny, dílem budovami zastaveny. Nad prvním 
patrem vine se kolem celé budovy řada pamětních mramorových desek se jmény mužův o zemi českou nejzasloužilejších. S vysoké střední kopule musea prostírá se vskutku čaro- 
krásný pqhlpd: na celou Prahu kolem dokola rozloženou. — Směrem severozápadním od hlavního průčelí musea rozvírá se nádherná perspektiva jednoho z největších náměstí 
světa, jímž jest. Svatováclavské náměstí, 682 metrů dlouhé a. 60; metrů široké- Se'strany Opačné směrem k museu, jak náš obraz znázorňuje, stoupajíc náměstí povlovně do výše, 
poskytuje zvláště za večera., kdy tone v záři velkých obloukových lamp elektrických, pohled velkolepý. Poslední dobou byly z náměstí tohoto odstraněny všecky trhy, a upravuje 
se nyní znovu co nejpečlivěji na promenády. Stromům však nevalně se daří zde v půdě plynem prosycené. Na náměstí tomto má býti postavena také socha Jana Husa, vedle 
soch jiných slavných velikánů české minulosti.



BOTANICKÁ ZAHRADA A HORA CORCOVADO, V RIO DE JANEIRU, V BRASILH. — Brasilané jsou právem hrdi na park, prostírající se těsně u bran města. Botanická Za
hrada tato, se svými nádhernými, majestátními alejemi palem je známa daleko široko i za hranicemi země. Jižní vegetace bují zde v tak překypující hojnosti, že básník padl na 
pravé slovo, když nazval Rio branou tropického ráje. Již cesta k zahradě sama o sobě je zahradou, v níž se každá větev kloní pod tíhou nádherného ovoce, a každá květina 
opojnou, balsamickou vůni vydychuje. Těsně nad zahradou vztyčuje se hora Corcovado, přes 1000 metrů vysoká, z níž pramení bohatá zřídla výborné, čerstvé vody; voda tato 
zásobuje dílem studny a fontány městské, kamž byla již před sto lety zavedena. Vodovod sloužící tomu účelu jest devatenáct kilometrů dlouhý a přepíná dvojitou řadou oblouků 
údolí 30 metrů hluboké. Každý Brasilan je na dvé věcí h rd : na nevyrovnatelně krásný záliv před hlavním svým městem a na svou botanickou zahradu.



SLAMĚNÉ CHATRČE V SALAMANCE, V MEXIKU. — Obydlí mexických Indiánů jsou průměrně velmi nuzná. Indiáni stavějí své chatrné boudy ze sušené hlíny anebo použí
vají k tomu i různých odpadků: defektních železných obručí, cukrové třtiny, dužin ze sudů, špatných kokosových rohoží, což vše slouží statisícům Mexičanů k jejich příbytkům. 
Nejobyčejnějším obydlím většiny mexických Indiánů jest pokrývka — dle možnosti co nejpestřejší — v ní žije a přebývá ve dne i v noci. Brzo ovine si ji kolem těla přes tenkou 
košili a bilé, bavlněné kalhoty až k samé bradě a zpozlehne se leckde na stěnu — podoben dlouhé motýlí kukle. Nastává-li noc, změní prostě svou polohu, a pestrý zámotek 
natáhne se vodorovně. Tvrdí se, že jsou tito Indiáni celkem úplně spokojeni a šťastni, avšak ztěží by tomu člověk věřil vida jejich životní postavení, jež zaujímají; také beznadějný, 
zhusta plachý výraz jejich očí upomíná spíše na týraného, věrného psa než na spokojeného člověka. — Když přišli Španělé do země, shledali v Aztecích národ v mnohém ohledě 
kultivovaný a intelligentní a přece hubili domorodce tyto v tisících a tisících a zmocnili se loupežně jejich půdy. Dnes pod nadvládou dobyvatelů mají tito Indiáni velmi málo 
vyhlídek, že se nějak změní jejich postavení. K sedmi milionům těchto ubožáků musí býti civilisováno, nežli bude lze Mexiku zaujati stejný stupeň s jinými národy. V posledních 
letech pracovalo se již s pravidelnější snahou na veřejném vzdělávání domorodců a docíleno také velmi uspokojivých výsledků. Jako důkaz možného příznivého rozvoje Azteků 
budiž zde připomenuto, že má Mexiko právo býti hrdým na generála D. Porfiria Diaza jako na jednoho z nejpřednějších svých synů.



NA INDIÁNSKÉ ŘECE NA FLORIDĚ. — Florida poskytuje příležitost ke'zvláště půvabným plavbám na člunu tropickými krajinami, a na některých řekách by ani nebylo lze 
použiti parníků. Sotva je většího požitku, než několikahodinná plavba mezi majestátními cypřiši, magnoliemi, palmety a palmami; člověku se zdá, že se ocitá v čarovné zahradě 
z pohádek, s paláci ponořenými v tichých, klidných vodách, A věru na pokojných vodách Floridy spočívá jakési tajemné, skoro příšerné kouzlo. Zřídka kdy pták šustne nám nad 
hlavou, černí hadové číhají ve stínu hustého stromoví, a aligátoři leží bez hnutí na nezkalené vodní hladině. Kdo jen jedinou noc strávil'touto plavbou, kdy jen jasné světlo lodní 
svítilny ozářilo příkrým zásvitem báchorkovitou tamějši vegetaci, nikdy nezapomene na tento pohled. — Indiánská řeka na našem obraze je bezmála 240 km dlouhá. Příbřeží její 
je zvláště požehnáno a skýtá všecky jižní plodiny, od oranže až po kokosový ořech, v překypující hojnosti. Řeka tato je též známa neobyčejným bohatstvím ryb, a mezi jinými 
loví se v ní oblíbený pompano,_ mullet a tarpon. Taktéž obrovské želvy do váhy až 500 liber nejsou zde vzácností. Ještě před dvacíti lety bylo velmi nesnadno dostati se do 
této končiny, dnes však dopraví cestovatele velmi pohodlně do tohoto ráje sekundární dráha z Jacksůnvillu. Krajina druhdy jen nuzně obydlená, rychle se zalidňuje, a na březích 
řeky zvedá se již řada různých, zkvétajících měst.



WESTMINSTERSKÉ OPATSTVÍ, V LONDÝNĚ. — Chrám westminsterský je zajisté londýnskou znamenitostí prvního řádu. Na místě, na němž se nalézá »Westminsterské opatství», 
byl vystavěn kostel hned v roce 610., jenž byl později dvakráte stržen a opětně znovu zřízen — ustoupiv posléze nynější stavbě, jež pochází z dob Jindřicha III. Má tvar latinského 
kříže a délka obnáší 130 metrů. Je-li pohled na chrám celkem imposantní, tož přece nepochodí tak z gotického jeho vnějšku, ale působí tu na diváka něco mnohem jiného. Je to 
posvátnost místa samého, jež bývalo po řadu století pantheonem Anglie, pohřebištěm králů, královen, státníků, generálů, badatelů, řečníků, filosofů, básníků a vůbec vynikajících 
geniů. Tam odpočívá třináct králů a královen. Tam uložena také stará stolice — a ukazuje se na požádanou — která sloužila všem anglickým panovníkům od Eduarda I. při 
korunovacích; a také dosud koná se ještě tento slavnostní obřad až na řídké výjimky ve westminsterském chrámu. Pod střechou jeho odpočívá královna Alžběta s Marií Stuartskou, 
svou krásnou sokyní a nepřítelkou, již na smrt vydala.' Pyšná panovnice odnesla tím jen zdánlivé Vítězství, když dala mrtvolu nenáviděné příbuzné pohřbiti do skromné hrobky 
na jiném místě — neboť pozdější generace ukázaly se spravedlivějšími: když nastoupil syn Marie; Stuartské na trůn anglický, byly tělesné pozůstatky její přeneseny do nádherné 
a pyšné hrobky králů anglických a odpočívají'klidně1 těsně' po boku'Alžbětině: - -



SACKVILLE STREET, V DUBLINE. — Irčané jsou nemálo hrdi na své hlavní město a mají také k tomu plné právo. Poloha města těsně u ústí řeky Liffeye do Dublínské zá
toky jest neobyčejně krásná, a množství nádherných budov veřejných budí obdiv návštěvníků. Málo jest ulic v městech celého světa, jež by se mohly měřiti s dublínskou hlavní 
třídou — Sackville Streetem; dělí se v část hoření a dolení, mezi nimiž uprostřed vztyčuje se 44 metrů vysoký dorský sloup na památku trafalgarského hrdiny, nesoucí na vrcholu 
sochu Nelsonovu. Zřízení sloupu tohoto stálo kolem 140.000 marek, kteréž uhraženy dobrovolnými dary a sbírkami. Vždy o výročí velkého vítězství Nelsonova vlaje »Union-jack« 
(vlajka) na špici sloupu. — Třídu Sackvillskoú zdobí ještě celá řada jiných krásných pomníků a mnohé vynikající budovy různého druhu. Tak poštovní budova honosí se skvostnou, 
sochami okrášlenou fagadou; před řadou krásných domů obchodních a hotelů stojí různé pomníky na paměť znamenitých irských vlastenců. Široká, volná třída tato jest hlavní pro
cházkou elegantního světa, a již několikráte bylo veřejně potvrzeno, že nikde nelze viděti tolik krásných žen jako zde za krásného odpoledne. — Je-li »pravý starý Ir« velmi pří
jemným společníkem a zároveň spolehlivým a věrným přítelem, tak i Irčanky nevábí pouze svým vnějškem, ale upoutávají takořka svou vzdělaností, roztomilostí a důstojným cho
váním sdruženým se živou sympatičností a srdečnou sdílností. Tyto základní rysy jejich povahy kotví tak pevně v irské krvi, že jich nikdy neudusí a nepotlačí naše zvyklé, 
konvencionelní formy.



EDINBURK A POMNÍK WALTERA SCOTTA. — Jedině Athény z evropských měst mohou býti pro svou polohu přirovnány k Edinburltu, a Skotové dovedli velmi dobře při- 
způsobiti své hlavní město překrásnému jeho okolí. Po jedné straně zvedá se Calton, Hill do výše 100 metrů nad město, a proti němu ha druhé straně ve vzdálenosti as jedné míle 
strmí do výše cdinburský starý,-historický hrad; uprostřed mezi oběma uvedenými místy prostírá se překrásná »Prince’s Street« se svými velkolepými budovami, zahradami a po
mníky. Ze zajímavých památnosti tohoto starobylého, skotského města zasluhuje přede vším zmínky nádherný pomník sira Waltera Scotta, strmící uprostřed tohoto obrazu. Slavný 
básník narodil se v Edinburku 15. dne měsíce srpna 1771. Sochy v různých výklencích pomníku umístěné představují různé osobnosti z jeho děl, na př. Meg Merrillees, Poslední
minnesánger, Jezerní panna._ Uprostřed, se všech stran volně, stojí kolosální mramorová socha básníkova; jak známo,, měl psy v obzvlášní lásce, a tak i zde.leží mu u nohou oblí
bený jeho pes Maida. Pomník tento všeobecně jest jedním z nej nádhernějších památníků, jaké kdy byly na počest velikých mužů zbudovány; zdobné oblouky upomínají v menších 
rozměrech na gotické klenby Melrosského opatství a provedeny jsou skvostně v každé i sebe nepatrnější části. Točité schody o 280 stupních vedou až do vrcholu pomníku. Zbu
dování pomníku stálo v okrouhlé sumě 192.000 zl. dle návrhu mladého edinburského architekta, jenž se nedožil ukončení svého díla. Dojemným důkazem lásky, jíž požíval velký 
tento Skot ve své vlasti, byly četné příspěvky, které se scházely se všech stran a ze všech třid na zřízení jeho pomníku. Byl to dar národa. Četlo-li se na sběracích arších: »Její
Veličenstvo královna 2000 marek«, tož bylo tam také zaznamenáno: »37 marek od chuďasů z Cow Gate«.



FRANKFURT NAD MOHANEM, V NĚMECKU. Frankfurt nad Mohanem jest městem, v’němž'středověk s novým věkem svorně se slučuje. Z úzkých, křivolakých ulic, jaké se 
před 600 lety stavívaly,, přicházíme do širokých, dobrým chodníkem opatřených tříd a nových částí města s krásnými budovami, nesoucích již ráz nového císařství. Mnohá zajímavá 
památka padne zde do očí. Především zmínky zasluhují Římané, kde se kdysi volba německých císařů dála a pak jim v královském sále holdováno; jejich obrazy ozdobují dosud 
stěny tohoto sálu. ¡. Korunovace německých panovníků bývala odbývána v dómě, jehož věž se dosud pne vysoko nad městské střechy. V Jelením příkopu čís. 23. ve Frankfurtě 
spatřil‘světlo světa. básník Goethe roku 1749., a v roce 1863 koupila společnost pro podporování umění, vědy a všeobecné kultury dům tento za 56.000 zl. Tak přešel dům, v němž 
se Goéthe narodil,' v majetek německého národa a jeho . vnitřek chová v sobě malé Goethovo museum. Zamilované místečko básníkovo při břehu Mohanu jmenuje se »Goethe-Ruhe«, 
a náměstí Gopthovo ozdobuje, krásná socha tvůrce Fausta. Světoznámá rodina Rotšildova pochází z Frankfurtu, neobyčejně bohatého města, jež se obzvláště ze živé bursy těší. 
Jméno města vzalo svůj původ z jedné události z časů Karla Velikého; tenkráte našel tam pluk Franků přejvoz (Furt) přes Mohan.



PRŮSMYK A MOST NA SV. GOTTHARDU, VE ŠVÝCARSKU. — Přeskvostná to věru silnice vedoucí přes Sv. Gotthard ze Švýcarska do Itálie. Slóva jsou nedostatečná, aby jen 
zdaleka vylíčila nádheru této cesty. Brzo šplhá po srázných skalách, brzo vede přes hluboké propasti, aby hned na to vinula se roztomilými údolími. Zdá se, jakoby tu člověk 
překonal Alpské velikány a spoutal je okovy. Počátek silnice střeže Lucernský lev, a až tam, kde hluboko' níže dostihuje italských jezer, jest každý jednotlivý člen dlouhého tohoto 
řetězu skvostným bodem, jehož se dotekl ruch lidského života zlatým svým štětcem. Stojí za podívanou, jak opatřeny jsou zátočiny cesty na různých místech ochrannými přístřešky 
před lavinami a horskými stržemi. - Však za našich dnů páry a elektřiny zdála se již tato cesta alpským průsmykem příliš zdlouhavou lidem, kteří mají vždy se svým cestováním 
na spěch, a tak vzniklo před několika málo desítiletími obrovské dílo svatogotthardského tunelu. Obdivuhodná stavba tato provrtává v délce půl desáté angl. míle horský řetěz, a 
tunel jest dosti široký, aby se v něm. dva vlaky minuly. Co stálo to práce tisíců lidí ve hlubinách hor, než si posléze, vedeni na vlas přesným výpočtem inženýrů, v útrobách 
zemských podali ruce malým otvorem, spojivším Švýcarsko s Itálií.



VATIKÁNSKÁ KNIHOVNA V ŘÍMĚ. — Lidstvo velmi mnoho děkuje oněm uměni i věd milovným papežům, za jejichž doby slynul Vatikán nejen jako palác nejvyššího vládce 
katolické církve nýbrž i jako středisko a domov přečetných pokladů starobylosti a renaissance. Vatikánská bibliotéka, jedna z nejdrahocennějších na světě, působí na návštěvníka 
mocným dojmem. Dlažba její z mramorové mosaiky pokrývá plochu 80 metrů zdélí a 17 metrů zšíří; velkolepé freskové malby zdobí její strop i stěny, a četné knížecí dary roz
manitého druhu svědčí o tom, jaké úcty se jednotlivým papežům dostávalo. Porfyrové vásy, malachitové urny, zlaté kříže, těžké stříbrné svícny jsou jejích sálů okrasou. Ale vše 
to jest jen šperkem na venek; vlastní a pravé poklady uloženy jsou v knihovně samé: na 24.000 rukopisů nekonečné ceny — mezi nimi i nejstarší ze stávajících opisů svatého 
písma — a vice než 50.000 tištěných svazků. Rukopisy a vzácná vydání knih jsou přístupny jen málo komu a uloženy jsou co nejpečlivěji ve skvostných skříních. Mezi učenci, 
kteří v archivech vatikánské knihovny, pracují, dosti často viděti i papeže samého. Lev XIII. stopuje současný literární život s čilým zájmem: spisuje své listy a spisy obratnou, 
plynnou latinou a dobyl si i svými vlašskými a latinskými verši dobrého jména v současném básnickém světě.



SLAMĚNÉ CHATRČE V SALAMANCE, V MEXIKU. — Obydlí mexických Indiánů jsou průměrně velmi nuzná. Indiáni stavějí své chatrné boudy ze sušené hlíny anebo použí
vají k tomu i různých odpadků: defektních železných obručí, cukrové třtiny, dužin ze sudů, špatných kokosových rohoží, což vše slouží statisícům Mexičanů k jejich příbytkům. 
Nejobyčejnějším obydlím většiny mexických Indiánů jest pokrývka — dle možnosti co nejpestřejší — v ní žije a přebývá ve dne i v noci. Brzo ovine si ji kolem těla přes tenkou 
košili a bilé, bavlněné kalhoty až k samé bradě a zpozlehne se leckde na stěnu — podoben dlouhé motýlí kukle. Nastává-li noc, změní prostě svou polohu, a pestrý zámotek 
natáhne se vodorovně. Tvrdí se, že jsou tito Indiáni celkem úplně spokojeni a šťastni, avšak ztěží by tomu člověk věřil vida jejich životní postavení, jež zaujímají; také beznadějný, 
zhusta plachý výraz jejich očí upomíná spíše na týraného, věrného psa než na spokojeného člověka. — Když přišli Španělé do země, shledali v Aztecích národ v mnohém ohledě 
kultivovaný a intelligentní a přece hubili domorodce tyto v tisících a tisících a zmocnili se loupežně jejich půdy. Dnes pod nadvládou dobyvatelů mají tito Indiáni velmi málo 
vyhlídek, že se nějak změní jejich postavení. K sedmi milionům těchto ubožáků musí býti civilisováno, nežli bude lze Mexiku zaujati stejný stupeň s jinými národy. V posledních 
letech pracovalo se již s pravidelnější snahou na veřejném vzdělávání domorodců a docíleno také velmi uspokojivých výsledků. Jako důkaz možného příznivého rozvoje Azteků 
budiž zde připomenuto, že má Mexiko právo býti hrdým na generála D. Porfiria Diaza jako na jednoho z nejpřednějších svých synů.



NA INDIÁNSKÉ ŘECE NA FLORIDĚ. — Florida poskytuje příležitost ke'zvláště půvabným plavbám na člunu tropickými krajinami, a na některých řekách by ani nebylo lze 
použiti parníků. Sotva je většího požitku, než několikahodinná plavba mezi majestátními cypřiši, magnoliemi, palmety a palmami; člověku se zdá, že se ocitá v čarovné zahradě 
z pohádek, s paláci ponořenými v tichých, klidných vodách, A věru na pokojných vodách Floridy spočívá jakési tajemné, skoro příšerné kouzlo. Zřídka kdy pták šustne nám nad 
hlavou, černí hadové číhají ve stínu hustého stromoví, a aligátoři leží bez hnutí na nezkalené vodní hladině. Kdo jen jedinou noc strávil'touto plavbou, kdy jen jasné světlo lodní 
svítilny ozářilo příkrým zásvitem báchorkovitou tamějši vegetaci, nikdy nezapomene na tento pohled. — Indiánská řeka na našem obraze je bezmála 240 km dlouhá. Příbřeží její 
je zvlášté požehnáno a skýtá všecky jižní plodiny, od oranže až po kokosový ořech, v překypující hojnosti. Řeka tato je též známa neobyčejným bohatstvím ryb, a mezi jinými 
loví se v ní oblíbený pompano,_ mullet a tarpon. Taktéž obrovské želvy do váhy až 500 liber nejsou zde vzácností. Ještě před dvacíti lety bylo velmi nesnadno dostati se do 
této končiny, dnes však dopraví cestovatele velmi pohodlně do tohoto ráje sekundární dráha z Jacksůnvillu. Krajina druhdy jen nuzně obydlená, rychle se zalidňuje, a na březích 
řeky zvedá se již řada různých, zkvétajících měst.



WESTMINSTERSKÉ OPATSTVÍ, V LONDÝNĚ. — Chrám westminsterský je zajisté londýnskou známenitostí prvního řádu. Na místě, na němž se nalézá »Westminsterské opatství«, 
byl vystavěn kostel hned v roce 610., jenž byl později dvakráte stržen a opětně znovu zřízen — ustoupiv posléze nynější stavbě, jež pochází z dob Jindřicha III. Má tvar latinského 
kříže a délka obnáší 130 metrů. Je-li pohled na chrám celkem imposantní, tož přece nepochodí tak z gotického jeho vnějšku, ale působí tu na diváka něco mnohem jiného. Je to 
posvátnost místa samého, jež bývalo po řadu století pantheonem Anglie, pohřebištěm králů, královen, státníků, generálů, badatelů, řečníků, filosofů, básníků a vůbec vynikajících 
geniů. Tam odpočívá třináct králů a královen. Tam uložena také stará stolice — a ukazuje se na požádanou — která sloužila všem anglickým panovníkům od Eduarda I. při 
korunovacích; a také dosud koná se ještě tento slavnostní obřad až na řídké výjimky ve westminsterském chrámu. Pod střechou jeho odpočívá královna Alžběta s Marií Stuartskou, 
svou krásnou sokyní a nepřítelkou, již na smrt vydala.' Pyšná panovnice odnesla tím jen zdánlivé Vítězství, když dala mrtvolu nenáviděné příbuzné pohřbiti do skromné hrobky 
na jiném místě — neboť pozdější generace ukázaly se spravedlivějšími: když nastoupil syn Marie; Stuartské na trůn anglický, byly tělesné pozůstatky její přeneseny do nádherné 
a pyšné hrobky králů anglických a odpočívají'klidně1 těsně' po boku. Alžbětině: - -



SACKVILLE STREET, V DUBLINE. — Irčané jsou nemálo hrdi na své hlavní město a mají také k tomu plné právo. Poloha města těsně u ústí řeky Liffeye do Dublínské zá
toky jest neobyčejně krásná, a množství nádherných budov veřejných budí obdiv návštěvníků. Málo jest ulic v městech celého světa, jež by se mohly měřiti s dublínskou hlavní 
třídou — Sackville Streetem; dělí se v část hoření a dolení, mezi nimiž uprostřed vztyčuje se 44 metrů vysoký dorský sloup na památku trafalgarského hrdiny, nesoucí na vrcholu 
sochu Nelsonovu. Zřízení sloupu tohoto stálo kolem 140.000 marek, kteréž uhraženy dobrovolnými dary a sbírkami. Vždy o výročí velkého vítězství Nelsonova vlaje »Union-jack« 
(vlajka) na špici sloupu. — Třídu Sackvillskoú zdobí ještě celá řada jiných krásných pomníků a mnohé vynikající budovy různého druhu. Tak poštovní budova honosí se skvostnou, 
sochami okrášlenou fagadou; před řadou krásných domů obchodních a hotelů stojí různé pomníky na paměť znamenitých irských vlastenců. Široká, volná třída tato jest hlavní pro
cházkou elegantního světa, a již několikráte bylo veřejně potvrzeno, že nikde nelze viděti tolik krásných žen jako zde za krásného odpoledne. — Je-li »pravý starý Ir« velmi pří
jemným společníkem a zároveň spolehlivým a věrným přítelem, tak i Irčanky nevábí pouze svým vnějškem, ale upoutávají takořka svou vzdělaností, roztomilostí a důstojným cho
váním sdruženým se živou sympatičností a srdečnou sdílností. Tyto základní rysy jejich povahy kotví tak pevně v irské krvi, že jich nikdy neudusí a nepotlačí naše zvyklé, 
konvencionelní formy.



EDINBURK A POMNÍK WALTERA SCOTTA. — Jedině Athény z evropských měst mohou býti pro svou polohu přirovnány k Edinburliu, a Skotové dovedli velmi dobře při- 
způsobiti své hlavní město překrásnému jeho okolí. Po jedné straně zvedá se Calton, Hill do výše 100 metrů nad město, a proti němu na druhé straně ve vzdálenosti as jedné míle 
strmí do výše cdinburský starý,-historický hrad; uprostřed mezi oběma uvedenými místy prostírá se překrásná »Prince’s Street« se svými velkolepými budovami, zahradami a po
mníky. Ze zajímavých památnosti tohoto starobylého, skotského města zasluhuje přede vším zmínky nádherný pomník sira Waltera Scotta, strmící uprostřed tohoto obrazu. Slavný 
básník narodil se v Edinburku 15. dne měsíce srpna 1771. Sochy v různých výklencích pomníku umístěné představují různé osobnosti z jeho děl, na př. Meg Merrillees, Poslední
minnesánger, Jezerní panna._ Uprostřed, se všech stran volně, stojí kolosální mramorová socha básníkova; jak známo,, měl psy v obzvlášní lásce, a tak i zde.leží mu u nohou oblí
bený jeho pes Maida. Pomník tento všeobecně jest jedním z nej nádhernějších památníků, jaké kdy byly na počest velikých mužů zbudovány; zdobné oblouky upomínají v menších 
rozměrech na gotické klenby Melrosského opatství a provedeny jsou skvostně v každé i sebe nepatrnější části. Točité schody o 280 stupních vedou až do vrcholu pomníku. Zbu
dování pomníku stálo v okrouhlé sumě 192.000 zl. dle návrhu mladého edinburského architekta, jenž se nedožil ukončení svého díla. Dojemným důkazem lásky, jíž požíval velký 
tento Skot ve své vlasti, byly četné příspěvky, které se scházely se všech stran a ze všech třid na zřízení jeho pomníku. Byl to dar národa. Četlo-li se na sběracích arších: »Její
Veličenstvo královna 2000 marek«, tož bylo tam také zaznamenáno: »37 marek od chuďasů z Cow Gate«.



FRANKFURT NAD MOHANEM, V NĚMECKU. Frankfurt nad Mohanem jest městem, v’němž-středověk s novým věkem svorně se slučuje. Z úzkých, křivolakých ulic, jaké se 
před 600 lety stavívaly,, přicházíme do širokých, dobrým chodníkem opatřených tříd a nových částí města s krásnými budovami, nesoucích již ráz nového císařství. Mnohá zajímavá 
památka padne zde do očí. Především zmínky zasluhují Římané, kde se kdysi volba německých císařů dála a pak jim v královském sále holdováno; jejich obrazy ozdobují dosud 
stěny tohoto sálu.. Korunovace německých panovníků bývala odbývána v dómě, jehož věž se dosud pne vysoko nad městské střechy. V Jelením příkopu čís. 23. ve Frankfurtě 
spatřil‘světlo světa, básník Goethe roku 1749., a v roce 1863 koupila společnost pro podporování umění, vědy a všeobecné kultury dům tento za 56.000 zl. Tak přešel dům, v němž 
se Goéthe narodil,' v majetek německého národa a jeho . vnitřek chová v sobě malé Goethovo museum. Zamilované místečko básníkovo při břehu Mohanu jmenuje se »Goethe-Ruhe«, 
a náměstí Gopthovo. ozdobujq krásná socha tvůrce Fausta. Světoznámá rodina Rotšildova pochází z Frankfurtu, neobyčejně bohatého města, jež se obzvláště ze živé bursy těší. 
Jméno města vzalo svůj původ z jedné události z časů Karla Velikého; tenkráte našel tam pluk Franků přejvoz (Furt) přes Mohan.



PRŮSMYK A MOST NA SV. GOTTHARDU, VE ŠVÝCARSKU. — Přeskvostná to věru silnice vedoucí přes Sv. Gotthard ze Švýcarska do Itálie. Slóva jsou nedostatečná, aby jen 
zdaleka vylíčila nádheru této cesty. Brzo šplhá po srázných skalách, brzo vede přes hluboké propasti, aby hned na to vinula se roztomilými údolími. Zdá se, jakoby tu člověk 
překonal Alpské velikány a spoutal je okovy. Počátek silnice střeže Lucernský lev, a až tam, kde hluboko' níže dostihuje italských jezer, jest každý jednotlivý člen dlouhého tohoto 
řetězu skvostným bodem, jehož se dotekl ruch lidského života zlatým svým štětcem. Stojí za podívanou, jak opatřeny jsou zátočiny cesty na různých místech ochrannými přístřešky 
před lavinami a horskými stržemi. - Však za našich dnů páry a elektřiny zdála se již tato cesta alpským průsmykem příliš zdlouhavou lidem, kteří mají vždy se svým cestováním 
na spěch, a tak vzniklo před několika málo desítiletími obrovské dílo svatogotthardského tunelu. Obdivuhodná stavba tato provrtává v délce půl desáté angl. míle horský řetěz, a 
tunel jest dosti široký, aby se v něm. dva vlaky minuly. Co stálo to práce tisíců lidí ve hlubinách hor, než si posléze, vedeni na vlas přesným výpočtem inženýrů, v útrobách 
zemských podali ruce malým otvorem, spojivším Švýcarsko s Itálií.



VATIKÁNSKÁ KNIHOVNA V ŘÍMĚ. — Lidstvo velmi mnoho děkuje oněm umění i věd milovným papežům, za jejichž doby slynul Vatikán nejen jako palác nejvyššího vládce 
katolické církve nýbrž i jako středisko a domov přečetných pokladů starobylosti a renaissance. Vatikánská bibliotéka, jedna z nejdrahocennějších na světě, působí na návštěvníka 
mocným dojmem. Dlažba její z mramorové mosaiky pokrývá plochu 80 metrů zdélí a 17 metrů zšíří; velkolepé freskové malby zdobí její strop i stěny, a četné knížecí dary roz
manitého druhu svědčí o tom, jaké úcty se jednotlivým papežům dostávalo. Porfyrové vásy, malachitové urny, zlaté kříže, těžké stříbrné svícny jsou jejích sálů okrasou. Ale vše 
to jest jen šperkem na venek; vlastní a pravé poklady uloženy jsou v knihovně samé: na 24.000 rukopisů nekonečné ceny — mezi nimi i nejstarší ze stávajících opisů svatého 
písma — a vice než 50.000 tištěných svazků. Rukopisy a vzácná vydání knih jsou přístupny jen málo komu a uloženy jsou co nejpečlivěji ve skvostných skříních. Mezi učenci, 
kteří v archivech vatikánské knihovny, pracují, dosti často viděti i papeže samého. Lev XIII. stopuje současný literární život s čilým zájmem: spisuje své listy a spisy obratnou, 
plynnou latinou a dobyl si i svými vlašskými a latinskými verši dobrého jména v současném básnickém světě.



POHLED NA ALHAMBRU (Z GENERALIFFU) V GRANADĚ, VE ŠPANĚLSKU. -  »Vyhlídka z pahorku, na němž Alhambra leží, poskytuje dle mého mínění nejkrásnější 
pohled, jaký jsem kdy viděl, a vmyslíme-li se v ty časy, kdy zde dějiny, romantika a literatura bujely, zdá se nám, že nižádné pozemské misto nedá se k této akropoli Granadské 
přirovnati.« To jsou slova muže, jenž velmi cestoval, mnoho viděl a proto správně souditi mohl. A skutečně lze právem toto nadšení pro Alhambru ospravedlniti. Před námi 
rozprostírá se v bujné plodnosti 57 čtverečních mil široká rovina; z tmavozeleného kyprého trávníku vykukují — orientalským perlám podobny — vesnice a věže se svými sněho
bílými zděmi. Strašné boje Maurů s křesťany odehrávaly se kdysi v těchto údolích horami obklopených; s místa, s něhož ¡Ilustrace naše vzata, vidíme málo z tohoto krásného, 
horského řetězu, a přece vypínají se vážné zasmušilé skály, jež střídají se s vrchy věčným sněhem pokrytými trčícími 3700 metrů vysoko do vzduchu. Takové jest asi okolí 
pahorku, s něhož přikře nad městem Granady, vévodí skvostný hrad, druhdy zamilované místo maurských kalifů. Překrásné staré, přes 30 m. vysoké jilmy, chrání velkolepou 
stavbu před paprsky jižního slunce. Líbezně zní zpěv slavíků z hustého křoví a omamující vůní růží a oranží dýše vzduch. Zde tedy ■— v tomto kouzelném okolí — podobna 
královně na trůnu, ční do výše nejkrásnější Stávba, jakou kdy ruka lidská vykonala, světoznámá, mnoho obdivovaná Alhambra. Kdo neslyšel o této velkolepé residenci maurských 
panovníků, o tomto ráji pozemském, kde život plynul jak šťastný sen?-



EZBEKIYEH A POULIČNÍ SCÉNA V KAHÝŘE, V EGYPTĚ. — Ezbekiyeh jest velké náměstí v Kahýře za jméno má udatného egyptského generála, jenž sloužil v 15. století 
pod posledním, samostatným mameluckým panovníkem. Ve středu tohoto rozsáhlého náměstí zaujímají krásné zahrady s polo tropickou vegetací plochu 20 jiter. Náměstí obklopeno 
několika nejkrásnějšími budovami kahýrskými, jimiž jsou hotely, kavárny, divadla, krásné sklady a byty bohatých cizozemcův. V zimě hraje v parku každé odpoledne tři hodiny 
egyptská kapela. V neděli a v pátek, svátek křesťanů a mohamedánů, osvětlují se zahrady tisíci plynových plamenů a poskytují takto překrásný pohled. Dříve navštěvovaly 
zahradu Ezbekiyehskou pouze Evropané, v posledních letech však přivádějí i Arabové své paní a dcery, arci hustě závojem zahalené, do parku na procházku, aby i ony hudbou 
a květinami se potěšily. Tento park dokazuje, jak velice se egyptský khediv snaží, učiniti Kahýru skvostným zimním pobytem. V cizinské čtvrti jsou ulice široké, hjadké a čisté, 
plynem osvětlené, a i hotely jsou dobře drženy a pohodlně zařízeny. Opustíme-li však tuto čásť města, ocitneme se ve čtvrti arabské, zvláštních to domků a bazarů, mezi nimiž 
senám  zdá, že jsme na tisíc mil ode vší evropské civilisace. Tato kombinace západu s východem, toto sloučení moderního pohodlí' s velikými upomínkami na nesmírně vzdálenou 
minulosť, dodávají Egyptu docela zvláštního tajemného okouzlujícího půvabu.



HRAD KŘIVOKLÁT, V ČECHÁCH. — V rozkošném údolí, uprostřed tmavých jehličnatých lesů, proslulých hojně v povídkách českých, vypíná se na mírném návrší jeden z nej
znamenitějších bývalých hradů v Čechách, stavitelskou krásou i Karlův Týn předstihující. Široká vozová cesta vede ke hradu ke hlavnímu vchodu, jehož brána jest nejlépe zachovaná 
čásť pamětihodné stavby; uměle pracovaný štít s četnými arabeskami a monogramem krále Vladislava IL; nad ním vížka se špičatou střechou jí dodávají zvláštního rázu. V prvním 
nádvoří trčí do výše mohutná kulatá věž »Hudeřka«, s jejíž výstupku prostírá se rozkošná vyhlídka po celém údolí i na domky vesničky 'pod hradem rozsázené. V přízemí věže 
nalézá se úzký, zatuchlý prostor se čtyřhranným otvorem, zbytek pověstné hradní lidomorny, v níž druhdy strádal pověstný alchymista Kelley z doby Rudolfovy. V okolních, z nové 
doby pocházejících staveních jsou byty úřednické, místnosti okres, soudu, pivovar. Nejstarší čásť hradu jest zřícenina. V druhém dvoře budí pozornost památná kaple hradní a blíže 
ní několik prohlubní, bývalých" státních vězení dnes ve sklepy proměněných. V jednom trpěl po šestnáct let šlechetný Jan Augusta, biskup českých bratří. Původ spadá do šeré 
minulosti, a v okolí" jeho odehrála se celá řada pohnutých výjevů, jež historie zaznamenává. Zde honěn kníže Jaromír zrádnými Vršovci, zde padl Břetislav II. rukou vražednou, 
zde také trávil tři léta" přísně střežen mladistvý kněžic Václav (Karel IV.) — Bezděky nasloucháš, zda-li neozve se lesní úval třepetným zvukem loveckých rohů družiny starých králů 
českých, iichž bývalo okolí hradu oblíbeným lovištěm. Ale němy jsou lesy, něm tu stojí hrad v posmrtné své slávě . . . .



TÁBOR KARAVANY NA POUŠTI SAHAŘE. Málo kteří z cestovatelů východními zeměmi odváží se na poušť, a přece to není spojeno-ani s obtíží ani s nebezpečím, ncvzdálíme-li 
se příliš od lidských příbytků. Vždy zůstane návštěva pouště nazapomenutelnou upomínkou. Okamžité jsme strženi zpět k časům patriarchů, staneme se beduiny, nomády, námořníky 
na zkamenělém tomto oceáně, jenž jakoby s pískovými vlnami svými z bouřlivých jejich pohybů k věčnému odpočinku byl odsouzen. Za dne musí cestovatel pouští zápoliti se 
sluncem, poněvadž jeho pal od žlutého písku se odrážející, jest skorem nesnesitelný. Naproti tomu je tichá mlčelivost pouště, samota a hrozné pomýšlení na osamocenost pod 
hvězdami za doby noční tak dojemno, že by si to darmo představoval, kdo takové hodiny sám nezažil. Ano, široširá poušť jest pravým oceánem! £)ba mají bezmezný horizont 
a tutéž pošmournou jednotvárnost. Karavany táhnou přes povrch pouště jako lodi přes vlny oceánu. Když jednou tlupa beduinů přišla ku Středozemnímu moři, ptala se: »Jaká to 
vodní poušťřc Zcela zvláštní, velkolepé kouzlo pouště vysvětluje vřelou lásku, jakou k ní lnou synové ismaelští. Pisečná hra barev jest v ranním a večerním světle obdivuhodná. 
Kouzelné vzdušní přeludy, jež se časem tam objevují, vnukly asi prorokům jejich vidění ráje mohamedánského. Stane-li se taková fata morgana skutečností, a spatříme-li vskutku 
krásnou, tajemnou oasu — kde rozprostírají palmy ochrannou střechu nad chladivými prameny — pak voláme z hloubí srdce- s vděčným Arabem před tímto novým zázrakem: 
»Bůh jest veliký! Bůh jest milostiplný!«



PARLAMENTNÍ BUDOVA V OTTAWĚ, V KANADĚ. — V roce 1858 určila královna Viktorie Ottawu za sídlo Kanadské residence, a tak stala se Ottawa hlavním městem 
britské kolonie Kanady. Ačkoliv má město pouze 40.000 obyvatelů, jeho panovnická budova sloužila by ku cti každé metropoli. Krásná budova, jejíž půdorys má podobu pravi
delného trojúhelníku, leží ha vyvýšenině 50 m nad řekou Ottawou; rozprostírá se na ploše 4 jiter, a pořízena nákladem 12 milionů marek. Přes velice silné zdi vypadá budova 
přece neobyčejně elegantně skorem ozdobně se svou vlašsko-gotickou architekturou. Oblouky věží a oken jsou z červeného pískovce, naproti tomu sloupy a oblouky z parlamentní 
zasedací síně z bílého mramoru. Pestře zbarvená břidlice třpytí se na střechách, a železné zábradlí ozdobuje hořejšek věží. Také vnitřek paláce jest bohatý a vkusný; chová v sobě 
trůn místokrále, mramorovou sochu a obraz královny Viktorie, jakož i obrazy Jiřího III. a královny Charlotty v životní velikosti, malované sirem Josuou Reynoldsem. Cennou čásť 
budovy tvoří panovnická knihovna s 100.000 svazky. V Ottawě jest 'ještě: krásný dóm s vysokými věžemi a důležitý katolický ústav pod jménem: »Gray Nunnery«. Ňa jednom 
konci města vrhá se řeka Ottawa s výše 12 m šumivě a ropotně do propasti 60 m široké. To jest slavná »Chaudiěra« — kotel. Jak hluboká tato «Chaudiěra« jest, nedá se 
vyzkoumati. Provazec v hlubině 100 m nenašel dna'. Zde budiž ještě podotknuto, že po řece Ottawě, hlavním vedlejším toku St. Vavřince, pluje denně parník do Montrealu, a v 10 
hodinách 101 míli vykoná, čímž poskytuje příjemnou změnu po dlouhé jízdě drahou.



»TISÍC OSTROVŮ«, ŘEKA SV. VAVŘINCE, V KANADĚ. — Zhusta bývá jméno jako na př. název »Tisíc ostrovů« více poetické než dle pravdy věrné, i když bychom mu s úsmě
vem prominuli veškeru jeho poetickou licenci. A přece páčí se počet ostrovů v této části veletoku Sv. Vavřince spíše na patnácte set než na tisíc. Nepatrná vzdálenosť jednoho 
ode druhého, jejich krása a rozmanitost vzbuzují opravdový úžas cestovatele. Od »Vlčího ostrova«, dlouhého bezmála 50 kilometrů, počínají ostrovy houstnouti, avšak na rozsahu 
jich ubývá, tvoříce takto nesčíslné body brzo ve skupiny sdružené brzo jakoby porůznu na vodách plynoucí a proměňující řečiště v opravdový labyrint navzájem se proplétajících 
a pohlcujících průplavů. Cizinec rozhlíží se téměř úzkostlivě kolem dokola, a přece jaká to radost ploutí v roztomilém bludišti těchto vodních ulic! Některé z »Tisíce ostrovů« 
jsou neobydleny, ale na mnoha jiných leží-v bujné zeleni malebné a výstavné villy, sloužící svým majetníkům za letní byty. Názvy těchto půvabných koutků prozrazují na prvý 
ráz, s jakou radostí se k nim jejich obyvatelé vždy vracívají. Tři ostrovy na našem vyobrazení slují: »Nobby«, »Castle Rest« (Zátiší) a »Wellcome« (Vítejte). Tu a tam na ostro
vech nalézají se též hotely. Hlavní zábavou »ostrovanů« jest plavba a rybolov <— oběma kratochvílím, jak pochopitelno, lze do vůle vyhověti.



»BOSTON COMMON« V BOSTONĚ, V MASSACHUSECU. Obyvateli Bostonu jest jeho Common skorem posvěcenou zemí. Nechť jsou třídy v okolí sebe více oživeny a vzdálenost 
nepříjemná — »Common« zůstane neporušen! Tento »Common« pochází z roku 1634 a jest zákonem městským pro všechny časy jako obecní majetek, zajištěn. Zřídka kde najdeme 
v srdci města park 48 jiter rozlohy, s velikými trávníky a milými procházkami; zvláštní je to, že pouze jediná třída dělí park tento od jiného, »Public Garden« (veřejná zahrada), 
jenž jest 22 jiter veliký. Tak zaujímají oba parky se svými rybníky, pomníky a květinovými záhony plochu 70 jiter a jsou pro tisíce lidstva oblažujícím pobytem. Hlavní krásou 
»Commonu«, jsou skvostné jilmy, jež tvoří statnou hustou alej. Kdo četl díla Wendell Holmesa, upomene se zajisté na zmínku o »Commonu« v »Autocratu« a o »Profesoru při 
snídaní«. Nad Commonem v právo na našem obraze vypíná se pyšně »State House« (státní dům) se svou pozlacenou kopulí. Odtud prostírá se Beacon-Street, proslulá svými 
■krásnými domy, kde stál kdysi příbytek Johna Hancocka. Na druhou stranu běží Tremont Street, která zase vyniká krásnými obchodními domy a skladišti. V blízkosti »Commonu« 
jest nejvíce vynikajících budov; mezi jinými Národní knihovna, lože svobodných zednářů, koncertní síň, »Somcrset Club«, knihovna Athenea, jakož i zmíněný »State House.« Také 
starý hřbitov zde jest, kde odpočívají patriarchové John Hancock a Samuel Adams.



PLACÉ DE LA CONCORĎE, V PAŘÍŽI. Nejkrásnější náměstí světa leží před námi. Na jedné straně prostírá se až ke kostelu sv. Magdaleny v Rue Royale. Naproti teče'Seina. 
Na pravé straně dle našeho obrazu, jest zahrada Tuilerií, V levo pověstné procházky »Champs Elysées«. Ve středu vypíná se egyptský obelisk, ;jenž tam byl postaven-za panování 
Ludvíka Filipa. Obelisk jest 25 metrů vysoký a byl sem přinesen z Luxoru — předměstí starých, stověžatých Théb. — Po obou stranách tohoto imposantního monolithu tryskají 
skvostné fontány, a osm sedících velikých sofch jej obklopuje; sochy představují nejdůležitější francouzská města: Lilie, Bordeaux, Nantes, Rouěn, Brest, Marseille, Lyon a Štrasšburg. 
Od německo-fránčoužské války jest socha Strassburgu stále smutečním flórem zahalena a květinovými věnci ozdobena — důkaz, jenž svědčí o značném dosud zálusku Francouzů 
na Elsassko a Lotrinsko, jež^Bylý dobyty od Němců v r. 1870—71. Dějinné upomínky »náměstí svornosti« jsou tak hrozné jako jest místo samo veselé. V hrozném, čase od 
1793—94 dály se zde nejčastější popravy. Právě tam stála strašná guillotina, kterou král Ludvík XVI., královna Marie Antoinetta, girondisté, Charlotta Cordáyova, Madame Roland, 
mnozí jmi a konečně i Daňtoň, Rdbéspierre a  • původci» revoluce sťati byli. Chateaubriand má pravdu, když pravil v pomnění na tisíce, již tenkráte utraceni byli: Všechria vodá 
světa nestačí smýti krev zde prolitou.



»LONDON BR1DGE,« V LONDÝNĚ. Ze všeeh piostů v londýnském okresu přes Temži není slavnějšího než most zvaný »London«. Je stavěn z granitu a stál asi 20 milionů zlatých. 
Plynové kandelábry po stranách jsou prý ulitý z děl sebraných Angličany Francouzům Ve válce španělské. Bez přestání valí se po něm massy lidu v neustálém proudu z jednoho 
břehu Temže na druhý. Rád studoval zde Dickens ve dne v noci abnormní rozdíly lidstva, jež snad v žádném jiném dílu světa tak příkře nevynikají jako na tomto místě. Opuštěn 
není most nikdy,' a bylo vypočítáno, že za 24 hodin přejde 20.000 vozů a 120.000 chodců s jedné strany. Londýna na druhou. Jízdní dráha je tak rozdělena, že ti, kteří jedou 
rychle, ubírají; se jednou dráhou, kdežto ostatní povozy mající méně na spěch, anebo jejichž koně nejsou tak dobří, drahou druhou. Štojime-li na tomto pojidle obou velkých dílů 
metropole, můžeme nejlépe nabýti pojem o úžasné její velikosti. Skorem 5 milionů lidí bydlí v kolosálním okresu'města. Každý týden zaznamenává se 2500 narození a 2000 úmrtí. 
Sto milionů.-gallonů vody . se denně v Londýně spotřebuje. Kdyby se postavili obyvatelé Londýna n ap ů l metru od sebe, povstala by řada 20Ó0 kilometrů — tedy vzdálenost 
Paříže od Cařihrádu. Londýn vykazuje vice katolíků nežli Řím, více Skotů nežli Edinburk a vice Irů než Dublin. Chudoba a spustlosť jednotlivých oddílů města kontrastuje ostře 
s leskem a bohatstvím. »West-Endu«. • Žádné jijié město však není lépe spravováno a lépe dlážděno než Londýn, t



NAERODALSKÝ PRŮSMYK, V NORSKU. Naerodal jest rozkošná roklina, která táhne se vzhůru do země od stejně rozkošného Naerofjordu. Čarokrásnému norskému pobřeží 
dávají hluboké zátoky, zvané fjordy, zcela zvláštního rázu; zářezy často přes 100 angl. mil dlouhými vniká Atlantský oceán do země. Na některých místech jsou tyto fjordy tak 
•úzké, že obrovské, pochmurné, skoro kolmé- skalní útesy na jejich stranách vlhký prach svých vodopádů, vrhají na parník, jenž. pluje při jejich úpatí. Z útvaru dutých, divokých 
roklin, které táhnou se od fjordů do vnitra země, možno soudití, že byly kdysi, podobně jako Naerodal, naplněny vodou; jen zvolné zdvihání půdy přinutilo oceán k ústupu. Takž 
v šedém pravěku lidské bytosti — jestliže jich tehdáž bylo — tam, kde cestující nyni kráčí po pevné půdě, pluly po rozbouřených vlnách! Poměrně hezký kus země rozkládá se 
před námi: po obou stranách údolí vypínají se pochmurné, skoro kolmé hory; ani jediné zelené stéblo nekrášlí tyto ztuhlé výšiny a toliko četné vodopády vrhají své divoké proudy 
přes rozbrázděné žulové skály. Jedna z těchto hor, »Jordalsnut«, má podobu: obrovského náprstku; sestává ze stříbrnatého živce a jasně se  leskne, zvláště při západu slunce nebo 
když měsíc vyleje na ni své světlo.











PARLAMENTNÍ BUDOVA V LONDÝNĚ. — Tato velkolepá budova jest hodna své pověsti. Nejlépe vyjímá se od řeky, neboť její říční průčelí má zde 286 metrů délky. Palác 
ten jest vystavěn v čistém gotickém slohu; všeliké jeho jednotvárnosti předešlo se ozdobami a sice hezkými věžemi, cimbuřím, hezkými sloupy, sochami a neobyčejně krásnou 
kamennickou prací. Parlamentní budova pokrývá prostoru 320 arů. Obsahuje sta budov a k projití její chodeb třeba několika anglických mil. Veliká »Victoria-Tower« (Věž Viktorie) 
na jižním konci budovy jest 103 metry vysoká a ve čtverci má přes 21 metrů. Branou této věže vstupuje královna do domu, když zahajuje parlament, při kteréž příležitosti vlaje 
nahoře na věži anglická vlajka. Věž s hodinami a zvony na severním konci tohoto zákonodárného paláce jest jen o 6 metrů nižší, nežli její mocná sousedka. Každý ze čtyř ciferníků 
má obvod 28 metrů a minutová ručička jest 31/, metru dlouhá železná tyč. Natahování velikých hodin vyžaduje prý pět hodin času. Kdo někdy v Londýně přenocoval, upamatuje 
se na bití těchto věžních hodin, jež hlubokými, slavnostními tóny oznamují prchání času. »Big Ben«, tak nazývá se zvon, váží 13.000 kilogramů a jeho hlas překonal dosud každý 
jiný, ač nedávno byl zřízen jiný obr na Rathedrále sv. Pavla. Avšak tak veliká vzdálenost dělí oba obry, že nikterak si nepřekážejí, a takž »Big Ben« zůstal jediným pánem ve svém 
velikém okrsku.



ZÁMEK FONTAINEBLEAU, VE FRANCII. — Velice zajímavým jest tento starý francouzský »château« a nádherně jest vyzdoben. Byl oblíbeným bydlištěm Františka I. (f 1547), 
Jindřicha IV. (ý 1610) a zejména velikého Napoleona. Tento držel zde po kolik měsíců v zajetí papeže Pia VII. Po dlouhých bojích na život a na smrt mezi Francií a ostatními 
evropskými státy Napoleon podepsal ve Fontainebleau r. 1814 listinu svého zřeknutí se trůnu; dosud ukazuje se pokoj, kde v zoufalství pokusil se vzíti jed, jenž byl pro něho již 
uchystán za výpravy na Rus. Zámecký dům ve Versaillesu má dosud jméno »la cour des adieux«, jelikož Napoleon po svém zřeknutí se trůnu loučil se zde dne 20. dubna 1814 
se svou starou gardou. Bylo zrovna 12 hodin, když objevil se mocný vojevůdce nahoře na hlavních schodech a sestoupil dolů, aby pozdravil věrné granátníky. Napoleon 
vypovězenec to byl, jenž musil ukázati záda francouzské vlasti! Se zlomeným srdcem za vzlykotu starých reků dojemně s nimi se rozloučil a několikráte přitiskl francouzského 
orla ku svým rtům. Na anglické fregatě dostal se dne 4. května na ostrov Elbu, kamž následovalo ho 400 mužů jeho gardy; věrně drželi se ho tito rekové v neštěstí jako v štěstí 
a zahanbili takto mnoho odpadlíků, které bývalý císař zasypával poctami a hodnostmi. Ještě nebyla zlomena Napoleonova odvaha a naděje: již v únoru následujícího roku podařil1 
se mu útěk z Elby a ještě jednou vrátil se na »sto dní« do Paříže, až konečně dne 16. října 1815 vstoupil na ostrov sv. Heleny, který již za živa neopustil.



GALERIE JINDŘICHA II. V ZÁMKU FONTAINEBLEAU, VE FRANCII. — Neobyčejně nádherné jsou sály zámku Fontainebleau a mezi nimi první místo zaujímá na našem obrázku 
vyobrazená galerie Jindřicha II. Galerie byla započata Františkem I., okrášlena byla Jindřichem II. a restaurována Ludvíkem Filipem. Byl to veliký přijímací sál ve Fontainebleau; 
také v ozdobách zdí a stropu opakují se několikrát písmeny H a D — začáteční písmeny Jindřicha II. a krásné Diany de Poitiers. Krb tohoto sálu jest tak velkolepý, že těší se 
skoro evropské pověsti. Již při předešlém obrázku zmínili jsme se o některých událostech doby Napoleonovy, které se zde sběhly, než vynořují se zde ještě jiné mnohé historické 
okamžiky. R. 1685. Ludvík XIV. podepsal v těchto místnostech odvolání ediktu Nantského, kterým Jindřich IV. asi před sto lety dovolil protestantům volně vyznávatl jejich 
náboženství. R. 1657., když královna švédská Kristina meškala jako host u francouzského dvora, nechala zde zavražditi svého bývalého milostníka, hraběte Monaldeschiho. R. 1725 
byla zde slavena svatba Ludvíka XV. Krásná, nešťastná Marie Antoinette bydlela častěji ve Fontainebleau, a dosud ukazuje se v paláci pokoj, kde předčítána byla r. 1809 rozvodní 
listina Napoleona a císařovny Josefiny. Byl zde také pokřtěn pozdější Napoleon III. Okny krásných zámeckých pokojů možno spatřiti přes krásný park 80 kilometrů zaujímající les 
Fontainebleauský, v němž křižují se cesty jízdní i pro chodce.



POMNÍK PRINCE'ALBER,TA V LONDÝNĚ. —; Vyobrazený zde pomník jest velice krásný. »Albert-Memorial« byl zřízen na památku.prince-manžela — manžela královny Viktorie 
— částečně ze státních prostředků, částečně z dobrovolných: darů nákladem; 1,440.000 zlatých. Již spodní stavba tohoto uměleckého díla jest hodna bedlivé pozornosti. Široké 
žulové schody kolkolem vedou na prostornou platformu, ,na'jejíž 'rozích nacházejí se krásné skupiny.— hlavní díly světa, Evropa, Asie,: Afrika a Amerika. Dolejší část se svými 
sochami a uměleckými reliefy, které obklopují.podstavec, jest neobyčejně krásná. Nacházíme zde 169 figur: podobizny největších umělců od počátku světových dějin, nejlepších 
malířů, skladatelů, básníků, architektů, sochařů, reků a reformátorů. Homér, otec básnictví, drží lýru a nábožně poslouchajíce obklopují h o : Virgilius, Shakespeare, Cervantes, Milton 
a Bocaccio. Jinou skupinu tvoří: Michel Angelo, Donatello, Giovanni di Bologna, Benvenuto Cellini a jiní sochaři renesance. Konečně vypíná se na tomto bohatém podstavci 
'53 metrů vysoký gotický baldachýn s bohatými ozdobami nad sedící obrovskou sochou prince-manžela, která, jsouc 4 '/2 metru vysoká z pozlaceného bronzu, skutečně královsky 
se vyjímá. Ozdoba tohoto baldachýnu, co se týče mosaiky a pozlacení, jest trochu přehnaná, avšak dolejší část tohoto skvostného pomníku činí neobyčejně imposantní dojem.



BRANIBORSKÁ BRÁNA V BERLÍNĚ. — Tato krásná historická brána tvoří vchod k nejznámější třídě berlínské: »Pod lipami«. Poloha této brány jest neobyčejně příznivou; 
v jediné čáře táhne se třída Pod lipami do délky-přes 1 kilometr a takž možno bránu viděti již z veliké vzdálenosti. Jest 21 metrů vysoká a 61 metrů široká a činí opravdu 
velkolepý dojem. Pět cest proráží statný portál, z nichž prostřední volná jest toliko císařským kočárům. Bronzová skupina na bráně, čtyřmi koňmi tažená_ bohyně-Vítězství, má 
pamětihodnou historickou minulost! Když Napoleon r. 1806 na svém vítězném pochodu vstoupil Braniborskou branou do Berlína, dal rozkaz, abý tato bohyně Vítězství byla dopravena 
do Paříže, aby jí ozdobil francouzský vítězný oblouk. Po pádu Napoleonově Prusové s jásotem přivezli sochu zpět, postavili ji znovu na Braniborskou bránu a pojmenovali náměstí, 
na něž shlíží, »Náměstím Pařížským«. R. 1871, po vítězné válce s Francií, vtáhla veliká část německé armády s císařem, korunním princem a Bismarckem v čele, toutó branou do 
města; .vracející se (bojovníci byli veškerým obyvatelstvem Berlína vítáni s neslýchaným jásotem. Za Braniborskou branou rozkládá-se slavný berlínský park — Obora.. Elegantní 
ruch velkoměsta se všemi jeho vyšňořenými lidmi, krásnými koňmi a elegantními kočáry, pohybuje se hlavně kolem tohoto bodu Berlína, jenž vede buď ven do zalesněných 
promenád nebo do živých ulic německého hlavního města.



MOŘSKÝ BŘEH V ŠEVENINGÁCH, V HOLANDSKU. — Jen několik hodin od Hágu vzdáleno nachází se nejelegantnější lázeňské místo Holandska. Četné povozy a omnibusy 
spojují město se Šcveningami a za teplých letních večerů zdá se, jako by zde na písku bylo se shromáždilo veškeré obyvatelstvo hlavního města. Dle ročního počasí jsou obrazy tohoto 
pobřežního života rozmanité. První podzimní bouře zahánějí zotavení hledající lázeňské hosty, kdežto statní ševeningenští rybáři tím vytrvaleji zůstávají na svém stanovišti. Vzdor 
blízkosti hlavního města, vzdor přílivu elegantních lidí, jenž každého léta se rozlejc na tomto malém kousku země, zůstávají domorodci věrní primitivním zvykům a kroji svých 
předků. Tento venkovský kroj je velice zvláštní, ano působí skoro komicky. Starostlivý výraz možno pozorovati na většině předčasně sestárlých tváří, Diviti se tomu nelze: namahavý 
a bez radosti jest zde život po větší část roku, kdy jen starci, ženy: a děti zůstávají doma, aby čistili a hlídali domácí krb, mezitím co všichni statní, otužilí mužové jsou venku na 
moři! Jak jinak to zde vypadá, když loďstvo se vrátí: pak zavítá tam zase radost; plni očekávání tlačí se zde zbylí při přistávání dávno čekaných a při veřejné dražbě ulovených 
ryb na pobřeží nezůstane nikdo doma. Kdo při procházce po tomto mořském břehu, přes nějž přeskakují mořské vlny, uváží, že veliká část Holandska leží nížeji nežli hladina 
mořská, musí se obdivovati smělosti a bdělosti tohoto vytrvalého národa, jenž dovede moři klást překážky, které samý o sobě jsou triumfem člověka nad přírodou.



ANSPAŠSKÝ BOULEVARD V BRUSSELU, V BELGII. — Je-li Belgie hezkou, bohatě vzdělanou a zajímavou zemí, jest Brussel, její hlavní město, neméně hezké. Ze všech evropských 
zemí, kromě Saska, jest Belgie, nejlidnatější: přichází na čtvereční, kilometr 200 obyvatelů. Země jest tak hustě poseta městy a vesnicemi, že Filip II. prohlásil ji za jediné město. 
Každé jednotlivé město Belgie má své zvláštní zajímavé známky, historickou minulost nebo také umělecká díla, avšak Brussel všechny překonává. Jednotlivé ulice jsou, jak vidíme 
na našem obrazu, úplně' moderní a připomínají Paříž; jiné však uchovaly čistě svůj středověký ráz a malebné budovy jejich připomínají staré, veselé, skvělé nebo i těžké a smutné 
doby. Oko utkví někdy na statných moderních budovách, jak na př. na burse nebo slavném paláci ministerstva spravedlnosti, brzy zase na blízké staré radnici, v níž v předvečer 
bitvy u Waterloo byl konán ples, jejž Byřon tak skvěle popisuje ve-svém »Child Haroldu«. Waterloo nachází se jen 4 kilometry od Brusselu: vzdáleno, a takž možno procházkou 
za hodinu dostati se na bojiště přes krásný. »Boulevard • de Waterloo«, na ono Waterloo, kde kdysi nepřemožitelný dostal smrtelnou ránu, která přivedla ho na stezku trním posetou, 
vedoucí na sv. Helenu. Jak velice zasahuje staré, do nového v Brusselu, dokazuje socha reka Gottfrieda Bouillonského; byla postavena na jedné z nejmodernějších ulic v upomínku 
na místo, z něhož tento povzbuzoval lid, aby následoval ho do křižácké výpravy, za‘ příčinou dobytí hrobu Kristova pro křesťanstvo.



HOEBURGTHEATER VE VÍDNI. — Daleko široko známa jest nádherná Opera, která po dlouhou řadu let byla považována za první chrám umění světa. Nyni však soutěží s ní 
zde vyobrazené císařské divadlo; jest to zase jeden z klenotů stavitelství,, z nichž tak mnoho vystupuje ze skvělého kruhu, jenž dělí rakouské hlavní město na dvě polovice, okružní 
třídy. Tato skvostná budova jest domovem dramatu, kdežto Operní dům slouží hudbě; žádné město světa nemůže se vykázati takovými dvěma budovami, věnovanými hereckému 
umění, jako Vídeň. Paříž má sice velkolepější Opera nežli Vídeň ale za to žádné divadlo francouzského hlavního města nevyrovná se Burgtheatra. Pořádek a dobrý vkus možno 
zde pozorovati do nejmenších podrobností. Před představením a po něm stojí zdvořilí zřízenci v uniformách na schodech, jsouce připraveni každému pomoci. Když překročili jsme 
mramorovou předsíň, nalezneme zde množství míst k vydávání vstupenek, čímž předejde se všeliké tlačenici. Také místnosti šatny jsou rozsáhlé, čímž však četní zřízehci nejsou 
nikterak zdržováni a vrátní doprovázejí navštěvovatele na jeho místo, do řad elegantního obecenstva. Rozumí se, že toto divadlo má státní podporu; provádějí se zde jen nejlepší 
dramata a provedení těchto vybraných kusů jest úplně důstojno skvostné budovy.



ANDĚLSKÝ HRAD A TIBERA, V ŘÍMĚ. ,— Jedno z nejkrósnéjšídh • míst Říma leží před námi: Tibora s Andělským hradem, v pozadí pak majestátní dóm Šv. Petra. Áč se zatím 
během časů v  Římě mnoho změnilo, tož přece Tibera, na- legendy bohatá, dnes jako v dobách pradávných stále stejně valí své hnědožíutó vlny pod-mostní oblouky městské a skrývá 
-do svého lůna všechny důležité události. Kolik .životů lidských shltila řeka tato bez hlesu— od udatných obránců města počínaje áž k nesčíslným obětem světské i duchovní hrůzo- 
vlády! Co pokladů asi odpočívá tia jejím dně! Jméno »Hrad ,San Angelo« nehodí se jaksi této obrovské, okrouhlé stavbě, jejíž pochmurné stíny se obrážejí v'hladině inimo tekoucí 
řeky. Papež Řehoř Veliký dal starobylé budově jméno »Andělský hrad«, ale -.původně je to mausoleum Hadrianovó, ktéré císař, tento přeci 1750 lety sám sobě za mohylu žbudo- 
vati. rozkázal. Dnešního dne jest »Andělský hrad« pust a opuštěn, kdežto druhdy pokryty byly jeho oblé zdi plotnami z parského mramoru a ozdobeny množstvím překrásných 
řeckých soch á korintských sloupů. Kde jsou všecka tato díla umělecká? Smetány byly na hlavy dobývajícího se tam, barbarského vojska, které však přes to konečně vniklo.vítěz né 
po hradu a s hrubým posměchem vyházelo popel Marka Antonia i samého Hadriana do vln Tibery.



RIALTO V BENÁTKÁCH. Velice vynikající místo »Canalu Grande« v Benátkách jest všeobecně známý most Rialto v Benátkách. Jest úplně z mramoru vystavěn a jediný jeho 
oblouk měří v klenutí 48 metrů. Nikdo nemůže odolati, když v gondoli u tohoto mostu odpočívá, aby nepohroužil se do minulosti a nepředstavil si všechny historické události, 
které zde se odehrály. Vzpomínáme zejména na tisícileté slavné panství pyšných dóžů, avšak před námi.vyvstávají také fantastické postavy, Shylock a  Othello! Byla doba, kdy 
Benátky, jako že tento most spojuje východní a západní břeh průplavu, byly spojujícím údem mezi Evropou a Asií, doba, kdy měly v rukou veškerý obchod vzdělaného světa! 
Zde, v stínu tohoto mramorového mostu, povstala první depositní banka světa; v Benátkách vyšla první kniha, která byla v Itálii tištěna. Právě na tomto mostě byly první noviny 
za hotové peníze prodávány. Tehdejší pojmenování ^gazetta« takového.listu přešlo na četné moderní časopisy. Třeba ještě připomenouti, že Benátky po slavných vítězstvích 
vztýčily nejednou své nachové prapory na nejúrodnějších ostrovech moře Adriatického a Středozemního.



SORRENTO V ITALU. — Na jižním pobřeží rozkošného a velkolepého zálivu Neapolského nachází se vesnice Sorrento. Cesta, která vede cestujícího z Neapole do Sorrenta, vine 
se v záhybech těsně u horské stěny a vystupuje často do výše 60 až 90 metrů nad modrou hladinou vodní, kterou tento rámec obklopuje, a jehož Čarovný obraz tak zřetelně voda 
odráží. Villy, kláštery, háje a zahrady pokrývají tato vlnami omývaná skaliska; vždy hustěji a krásněji řadí se k sobě, čím více blíží se k zalesněnému výběžku Sorrenta. Tvrzení, 
že zde na jaře a na podzim nachází se pravý ráj, není přehnané: kamkoliv oko se podívá, spočine na oranžových a citrónových hájích; daleko září zlaté plody a balsamická vůně 
květů šíří se vzduchem, mezitím co v prvních jarních dnech tisíce slavíků vyrážejí své roztomilé tóny do jižní noci. Ano, zde jsme v Itálii, v báchorkové zemi, o níž jsme od 
dětských let snili, kterou spatřiti tak toužebně jsme si přáli! Hotely V Sorrentu stojí na skalách, těsně U moře a jsou obklopeny rozkošnými zahradami. Obyvatelstvo Sorrenta 
těší se jistému blahobytu; pletou se zde předměty ze slámy, zhotovují se krajky a obratně vyřezávají se rozmanité předměty z olivového dřeva. Básník Tasso spatřil v Sorrentu 
světlo světa v domě, jenž jest nyní hotelem a poskytuje neobyčejně krásnou vyhlídku na Ncapolský záliv a ostrovy Capri a Ischia.



PIAZZA CARLO ALBERTO. V TURÍNĚ, V ITALU. — Turin, jedno z nejskvělejších měst Itálie, bylo od r. 1859 až 1865 hlavním městem říše a residencí, královou: Jeho rozsáhlé 
parky, široké ulice, četné zahrady a krásné veřejné budovy .činí z Turína podívání hodné město, ačkoliv , nemá tak bohatých .pokladů uměleckých a .historických jako mnohá..jiná 
italská, města.' Nicméně jest Turin starý, neboť byl. založen císařem Augustem před 1900. roky! V nové době byl Turin. střediskem,, v němž odehrály se.národní boje, které vedly 
ku sjednocení Itálie. Turin jest rodným městem slavného státníka Cávoura, jemuž byl zde zřízen velkolepý pomník. Také král Viktor Emanuel zde se narodil a jeho socha zdobí 
rovněž město'. 'B udována našem obrazu'jest Palazzů Carignano, až do r. 1860 dům sardinských poslanců a pak po pět roku ' sídlo italského parlamentu. Před palácem stojí 
jezdecká socha krále Karla Alberta, jehož .jména dostalo se náměstí. Čtyři stupně ze skotské žuly vedou k podstavci sochy, na jehož rozích stojí věrně, na stráži čtyři obrovské 
postavy sardinských bojovníků. Na podstavci sedí nahoře čtyři ženské postavy: Svoboda, Spravedlnost, Neodvislosť a Láska k vlasti. Památnosti Turína jsou tyto: královská 
zbrojnice s drahocennými relikviemi slavných válečníků od Karla V. až do Napoleona I., konečně skvostná obrazárna a Národní museum. Tato jest nejvyšší budovou Evropy, 
vyjímaje věž Eiffelovu v Paříži, neboť má výšky 164 metrů.



PIRAEUS U ATHÉN, V ŘECKU. — Žádný vzdělanec, ienž pohroužil se do krás klasického starověku, nemůže tento přístav pozorovati bez pohnutí; posud má totéž jméno a posud 
jsou to tytéž vlny, jichž modrou barvou kochaly se oči Sokrata a Xenophonta, na nichž kolébaly se athénské lodi a po nichž mnohé loďstvo plulo do Egejského moře k pyšným 
vítězstvím. Při vystoupení na břeh velice zvláštně dojímá, když nacházíme na domech, rozích a ulicích dobře známé řecké písmo, které v školní době bylo nám tak běžné! Živě 
probudí se vzpomínka: moderní město zmizí s našeho obzoru a misto něho vidíme školní světnici s dlouhými řadami lavic a rozřezanými pulty; zdá se nám, že cítíme svůdnou zář 
sluneční, která vyhání nás do polí a do lesů od řeckého slovníka. Zde konečně proměňují se v maso i krev Xenophontův vzorný sloh a Homérovy nevyrovnané básně! Sotva 
8 kilometrů od Piraea vzdáleny rozkládají se Athény a v jasném vzduchu Attiky možno rOzeznati slavné pahorky a chrámem ozdobenou Akropolis, jakož i sousední hory, Pentelikon, 
Hymettos a Lykabettos. Ačkoliv jest tento athénský přístav v mnohém ohledu velice zajímavý, jest přece jen branou k jiným krásám; kvapně opouští cestující parník, aby dostal 
se do města, které, tak bohaté na minulost na všech místech má stopy oněch uměleckých děl, kterými Athény staly se nesmrtelnými. Zde každý kámen vypravuje o bývalých 
mistrovských dílech, zde malebné okolí oblažuje přátele přírody, zde učenec vždy znovu pohrouží se do starých časů — zde nalezne každý pravý požitek.



POHLED ŇA C1TADELLU V KAHYŘE, V 'EGYPTE. — Ačkoliv Kahýra jest přes. 1000 let hlavním městem Egypta, jest přece poměrně moderní u porovnání s jinými městy a stavbami 
země. V- době, kdy byly položeny základy Kahyry, křižoval poledník" oběžnice Marse — jejž Arabové nazývali Kahir neb Vítězný — nové město. Proto zvolil kalif jméno »Kahira«, 
z čehož povstalo Kairo neb Kahyra. R. 1166 vystavěna byla citadella známým válečníkem Saladinem! Pod vládou' tohoto kalifa a mnohých jeho nástupců ozdobovala se Kahyra 
nádhernými mešitami-, paláci a náhrobky, které ještě nyní, ačkoliv jsou částečně pobořeny, podávají podivuhodné důkazy vkusu a zjemnění saracénské architektury. Také Napoleon I. 
zanechal zde stopy svých vítězných pochodů: po bitvě u Pyramid r. 1798 rozbil zde v Kahyře nastávající císař Francouzů byt svého generálního štábu. Kahýra jest největší město 
Aíriky a druhé město turecké říše, neboť má asi 400.000 obyvatelů. Žádné jiné město na Východě neposkytuje cestujícímu více zábavy a změny jako toto. Na ulicích vidíme 
vždy nové a nové originální obrazy, které upomínají nás na »Tisíc a jednu noc«; zde, v nejbližší blízkosti města, vypínají se nejstarší památky vytvořené lidskou^ rukou, do jasné, 
modré, jižní oblohy: pyramidy, sfingy a nejstarší města světa, Memph.s a Heliopolis, ku všem těmto památkám možno z Kahyry snadno se dostati. Velkolepá sbírka pokladů 
z dob faraónů uchovává se v městě. • Kahyra jest východištěm k rozkošným plavbám po Nilu s -parníky i soukromými loďmi.



UKŘIŽOVÁNÍ PŘI PAŠIJOVÝCH HRÁCH V OBERAMMERGAU. — Nahoře v bavorských Alpách nachází se vesnice Oberammergau, která po 9 let je ticha a zapomenuta! 
V tom každého desátého roku najednou probudí se zde nový; život a jako vlasatice ve svém periodickém zjevu, vysýlá jasnou, vábící zář do svčta. Jsou to zcela zvláštní pašijové hry 
oberammergauských vesničanů, které po každém desetiletí způsobují tuto- zménu. R. 1634-vyžádal si mor četných obětí; jen v Oberammergau podlehlo mu přes sto osob. Tu slíbili 
pozůstalí ve své úzkosti,, jestliže Bůh jich ušetří, že každého desátého roku budou provozovati historii utrpení Kristova. Mor přestal, a do dnešního dne neopomíjejí tito vesničané 
plniti slib svých předků a jako svatý a důležitý odkaz, hry ty dědí se s pokolení na pokolení. V každém jiném místě hry ty vzbudily by pohoršení, jako divoká alpská květina 
nesnese ořesazení na jinou půdu. Zde v této tiché horské vesnici jsou tyto hry zdomácnělé, ano úzce srostlé s celým okolím. Zbožnost, upřímnost a intelligence těchto prostých 
vesničanů, jimž po staletí jest ku prospěchu jistá divadelní zkušenost a kteří věnují se svým úlohám s vnitřní vřelostí a náboženskou horlivostí, působí dokonce smířlivě' i na 
posluchače méně citlivého. Představení koná se v červnu, červenci, srpnu a září každé neděle (nebo také. častěji); trvá od 8 hodin ráno do 6 hodin večer s hodinovou přestávkou 
o polednách. Kus má 8 jednání a 25 obrazů; někdy jest až 500 osob současně na jevišti. Již po tři desetiletí představuje Josef Maier Krista; jest to statný muž ušlechtilého zjevu;
také provádí svou úlohu s pravou jemností genia.. Nejdojemnější jest scéna ukřižování. Po dvacet minut visí Maier na kříži a každá jednotlivost biblického vypravování věrně se
reprodukuje. Těžko lze popsati dojem, jaký činí tyto slavnostně a krásně provedené hry pod širým nebem, sehrané s takovou věrností; zdá se, jako by se vzpomínkou utkvělo
v srdci toho, jenž byl těmto pašijovým hrám přítomen, skutečné požehnání.



NOVY KOSTEL . MORMONŮ V UTĚ. — Salt Lake City (Město při Solném jezeře) jést v mnohém ohledu jednou z nejpamětihodnějších osad lidských. Jeho obyvatelstvo obnáší 
asi 35.000’duší.. Na ulicích vypíná se mnoho krásných budov. Obchodní ruch jest čilý a v’ jistém ohledu náleží město světovému ruchu, jako kterékoliv hlavní město. Nikdo však 
nevstoupí do tohoto města,, aby ihned nenalezl stopy mormonského náboženství, které r. 1847 založilo zde toto »City of Saints« (město svátých), a které dosud na život obyvatelů 
má tak mocný vliv. Nad většinou obchodů jest motto: »Holiness to the Lord« (Budiž česť Bohu), a církev to jest, která určuje ceny prodávaného i kupovaného zboží a zároveň 
dostává jisté procento peněžního obratu.. Skoro každý dům má malou zahrádku s ovocnými stromy a stinnými místy. Po obou stranách hlavních ulic teče čistý potok, jenž přichází 
s hor. Asi uprostřed města stojí , dvě vynikající budovy, Jedna jest .»TabernakL, o jehož mocné kopuli,'veliké prostoře pro věřící a skvostné akustice velmi často se mluví. Avšak 
tento Tabernakl bude brzy překonán chrámem, jejž znázorňuje náš obraz; jeho.obrovské rozměry a jehó massivní krása vzbuzují obdiv. Zdi potaženy jsou lesklou, hlazenou žulou, 
jsou 30 metrů vysoké a věže budou ještě o 30. rnetrfr vyšší.' Budova ;jest úplně ohnivzdorná; neboť 2‘/a metru silně zdi jsou. ž čisté žuly a také vnitřní zdi a stropy jsou z pevného 
kamene. Základní zdi jšóu 5 metrů široké. Základní kátnen .k této pyšné'budově .byl položen r. 1853, dosud však není skončena. Až dosud stála asi 6 milionů zlatých.



CELNICE V DUBLÍNĚ, V IRSKU. — Dublin může se vykázati různými vynikajícími budovami; mezi nimi jest r. 1791 otevřená celnice, jejíž stavba stála asi 4,800.000 zb Vypíná se 
na severním břehu řeky Liffeye, která teče středem města; budova ta objevuje se nám se tří stran velice majestátně. Kopule budovy vypíná se dó výše 38 metrů a korunována jest 
sochou Naděje symbolickou figurou, která v Irsku jest velice oblíbena. Vzdor této pyšné celnici jest obchodní ruch Dublína méně významný, nežli by bylo možno očekávati od 
města tak velikého; dokonce Belfast má prý větší odbyt zboží nežli Dublin. Vzdor opravě říčních doků, vzdor novým loděnicím a prohloubení říčního koryta příjem cla jen nepatrně 
se zvětšil. Kromě whisky a portru vyrábí Dublin nyní málo k vývozu a také továrny jsou nepatrné. Další veřejné budovy Dublína, které vyrovnají se krásnou architekturou celnici, 
jsou: Irská banka (dříve parlamentní budova), dóm sv. Patrika a především »Trinity College« (škola sv. Trojice), která jest ke cti netoliko Irsku, ale celé Veliké Britannii. V ostré 
protivě stojí v Dublině bohatství a chudoba: na jedné straně panuje veliká nádhera, kdežto s druhé strany bídné domky, které často plní celé ulice, poskytují velice smutného 
pohledu. Avšak i při tom dávají Irčané ha jevo svou ustavičně veselou náladu; jakmile dubnové slunce zasměje se skrze oblaky a déšť, jásá Irčan i v hadrech, tak že zasmušilá 
mysl není nikterak domovem v hlavním městě Zeleného ostrova.



HOLANDSKÉ VĚTRNÉ MLÝNY. — Dvě věci jsou v Holandsku, bez nichž nemůžeme si představiti ani nejmenší krajinku: průplavy a větrné mlýny. Zdá se, jako by tyto byly 
■nesčíslné. Na všech rozích a koncích vypínají tyto drtící obludy svá obrovská ramena na obzoru; stojí-li tiše, podobají se majákům venku na moři. Avšak »klidu«, popřeje se jim 
zřídka! Holanďan používá svých mlýnů skoro při každém průmyslu: melou žito, řežou dříví, krájejí tabák na tabák šňupavý, drtí skály a — což jest jejich nejdůležitějším úkolem — 
pumpují vodu z polí do průplavů, sice jinak celá země byla by zaplavena. Za příznivého větru zdvihnou největší mlýny až 450 hektolitrů vody v minutě do výše l 1/, metru! 
Důvtip a vytrvalost Holanďanů jest skutečně obdivu hodná; nevadí jim neustálý vítr a nutí ho nejen ku práci, ale překonávají s ním svého největšího nepřítele, vodu! Náčhážíme 
zde praktické uskutečnění smělého, ale správného výroku Emersonova: »Vypůjč si síly živlů, postav hvězdy do svých služeb, a viz, co tito bohové zmohou.« Bohatství Holanďana 
často nepočítá se dle jeho pozemků a závitků dukátů v pokladnách, ale dle počtu jeho větrných mlýnů. »Jak bohatým jest tento muž?» táže se mnohý, načež dostává v odpověď: 
»Aj, má celých deset nebo dvanáct mlýnů!«



ZÁLIV NEAPOLSKÝ V ITALU. — Nezapomenutelným zůstává každému, jenž sem přichází, první pohled ná ténto čarokrásný záliv, který ve svém krásném oblouku objímá Pompeje
a Sorrent a sice tam, kde hrozící Vesuv stojí se svou ohnivou hlavou na stráži! Skutečně okouzlující jest okolí Neapole: měkké čáry pobřeží, záliv ve své nádheře barev a vlnami
bičované skalní útesy, příšerně se lesknoucí kužel hory, sbořené Pompeje — vše to činí z Neapole Mekku pro ty, kdož nacházejí radost na vznešeném. Každý krok na severním 
pobřeží tohoto Neapolského zálivu vzbuzuje vzpomínky na klassickou Itálii; vždy znovu vynořují se staré, vzdá'ené časy před námi a všechny ty rozkošné obrazy minulosti, jimž 
lcgendá nebo tradice propůjčila jižní nádhery barev, probouzejí se v nás se známými jmény. Kdysi zdobily tyto pahorky skvostné villy bohatých Římanů; takž obetkávají tento 
rajský kousek země pravda i fantasie částečně pochmurnými, částečně zlatými nitmi. Virgilius měl villu na pobřeží zálivu; bydlel v ní po kolik roků a napsal zde některá svá 
nejlepší díla. Když zemřel,. vyplnil císař poslední přání svého přítele: dal Virgiliovy tělesné zbytky převézti do jeho zamilovaného Tuscula,. tam. kde vlny svlažují rozkošné břehy,
tam na kvetoucí svahy, kde básník napsal svá nesmrtelná díla.



PALERMO Á MONTE FELLEGRINÓ, NA SICILII. — Ostrov Sicílie jest dítkem riaší zem ě/který již od časů Homěřových:až pó naši dobu okouzloval srdce^ všech. Každým rokem 
vzrůstá ;pořet cestujících; kteří navštěvují ostrov, neboť italská vláda stará se vždy více o bezpečnost cest a železnice usnadňuje vždy vice a vice dříve obtížnou dopravu. Krásná 
poloha Palerma na Sicilii nemá rovna na světě. »La Felice« (Šťastná) — toť jméno Palerma již po staletí! Má je právem: vždyť jmenuje se.horami vroubená rovina, na. níž město 
se rozkládá, pro svou úrodnost a zaokrouhlený tvar »La Conca ďOro (zlatá lastura). »Bohatý jako Palermo,« říká Ital,' kďyžčhce ozhačiti bújňý vzrůst a bohaté požehnání. Údolí 
v okolí Palerma jsou pokryta rozlehlými oranžovými a citrónovými háji, které každého roku rozesýlají svou zlatou úrodu do i polovice světa. Na konči Palerma vypíná se nejvýš 

■ malebný Monte Pellegrino až do výše 610 metrů; jako obr vystupuje z moře a chrání město před severními větry. T oto zvučné italské jméno známená po česku »Poutnická hora« 
a nesčetný: jest také počet poutníků, kteří každého roku sem se ubírají. Dlouho, dlouho jest tomu, co kdysi roztomilá sicilská panna uprchla na opuštěnou horu, aby tam, vzdálena 
jsouc světského ruchu, skončila svůj život, v modlitbách a zbožnosti. Tato poustevnice byla najisto podivnou bytostí, ale ještě podivnější jest tradice, která se k ní pojí. R. 1664, 
v době, kdy mor vyžadoval si v zemi hrozných obětí, nalezl jistý kněz mrtvolu Rosalie neporušenou v jeskyni, kde odpočívala jíž 500 let. Kosti byly odneseny do města a stal se 
zázrak: hrozná metla ihned zanikla. Od toho okamžiku stala se sv. Rosalie patronkou Palerma a dokonce i dóm dostal její.jméno.



VELIKÁ HROBKA KRÁLOVSKÁ U SV. VÍTA, NA HRADĚ PRAŽSKÉM.. — Mausoleum toto z krásného bílého mramoru má podobu čtverhrannou a na všech pěti plochách 
stkví se bohatou ozdobou umění sochařského. , Na ploše hořejší leží v bohatá roucha oděné korunované postavy, uprostřed Ferdinanda I., po levé straně jeho manželky Anny a po 
druhé straně syna jejich Maxmiliána. Na postranních plochách zříme vypuklá poprsí čtyř králů českých a tolikéž královen: Karla IV., čtyř jeho manželek, Jiřího Poděbradského, 
Ladislava Pohrobka a Václava IV. Mistrovským dílem sochařským je socha žehnajícího Spasitele s vítěznou korouhví v ruce, postavená uprostřed východního kraje hoření plochy. 
Při korunovaci Leopolda II. (1791.) ukradl hanebník jakýsi sochu tuto, ale na štěstí po nějakém čase byla opětné vypátrána v jakési soukromé umělecké sbírce ve Vídni. Mausoleum 
postavil mistr AI. Kolín za Rudolfa II. V kryptě pod mausoleem nachází se sedm rakví dubových a dvě cínové totiž Rudolfa II. a arcikněžny Marie Amalie. — Pod chladným 
a těžkým tímto kamenem spí snem věčným kus velké slávy české. Kolik rukou již se pokoušelo zvednouti mramor tento do výše, — pevně vrostl v zem Hradčan, a pod ním tlí 
a v prach se rozpadávají hlavy korunované.



THUN A BERNSKÉ ALPY, VE ŠVÝCARSKU. — Uprostřed Švýcarska nacházejí se vedle sebe dvě krásná jezera: Thunské a Brienžské; mezi oběma leží malý ráj, jenž své jméno 
»Interlaken« dostal od své zvláštní polohy. Daleko široko považováno jest městečko a jeho okolí za perlu podivuhodné alpské země, které z jezer jest hezčí, j e s t :těžko říci; snad 
ono, jehož vyobrazení zde podáváme. Ať jest tomu jakkoliv, parník veze cestujícího přes tmavomodrou, 8 kilometrů'dlouhou vodní plochu, kolem stále se střídajících obrazů roz
košných horských krajin, až konečně přistane v malebném Thunu. Městečko leží u výtoku Aary z jezera; zdá se, jakoby horská říčka ráda zde pobyla, neboť zvolna tekou zde její 
jinak vesele šumící vlny, jakoby tušily, že venku, daleko od horského mateřského klínu, spojena jsouc s Rýnem, očekává ji život plný práce a namahání. Thun leží na veliké 
silnici turistů a cestou do Interlakenu nelze ho skoro ani obejiti. Sotva které jiné místo jest výhodněji položeno k delším horským výletům jako Thun; do žádného nelze se tak 
pohodlně dostati jako do tohoto a takž projde zde za léto 60—80.000 osob. Čarovný řetěz Bernských Alp možno již z dálky viděti, zejména pyšnou »Pannu«; její sněhové a ledové 
roucho leskne se vždy v mladistvé kráse ráno i večer, při prvním i posledním pozdravu slunce.



NÁMĚSTÍ MAXMILIÁNOVO VE VÍDNI. — Toto krásné náměstí jest jedním z četných míst, které připomínají Paříž; v celé Evropě ostatně nenajdou se zase dvě města, která 
byla by si tak podobna architekturou, rázem a zvyky, jako Vídeň a Paříž. Jsou neobyčejně krásná a stkvélá ve svém zjevu; také v historickém ohledu podobá se Vídeň v mnohém 
Paříži. Jako Paříž byla i Vídeň římskou osadou; v obou sídlil caesar; císař Julian žil v Paříži, Markus Aurelius zemřel ve Vídni. Nešťastná francouzská královna nové doby — Marie 
Antoinetta — byla dcerou Marie Terezie; z Vídně přišla druhá manželka Napoleonova, a jejich syn, ditě, jemuž Napoleon chtěl vložiti do rukou žezlo světa, odpočívá ve vídeňské 
císařské hrobce. Skvostný votivní chrám, dominující Maxmiliánovu náměstí, byl vystavěn arciknížetem Maxmiliánem (pozdějším císařem Mexickým) na památku zachránění císaře 
Františka Josefa při atentátu ze dne 18. února r. 1853. I při velké popularitě císaře našeho nalezl se tehdy přece ničema, jenž se odvážil vytasiti na něho dýku. Smrtící zbraň úkladníkova 
sklouzla na zlatém prýmu císařova vojenského kabátce, což panovníka zachránilo. Chrám vystavěn jest v ryzím slohu gotickém s uplatněním veškeré nádhery a elegance jeho. Každá 
část kostela o sobě jest neobyčejně krásná, především pak pozornost poutají obě štíhlé věže jeho, pnoucí se do výše 106 metrů. Večer probleskávají jimi hvězdy jako větvemi stromů.



LOGGIA VE FLORENCII. — Mezi velkým Palazzo Vecchio a Senátní ulicí nachází se veliká, polooťevřená galerie, vystavěná z mramoru: jest to slavná Loggia nebo Portico dei 
Lanzi, která má své jméno od vévodských halapartníků, kteří zde vedle paláce měli své bydliště. Jak jednoduché a přece hezké jsou tyto lože, které klenou se v plném souladu! 
Více jak po pět bouřlivých století stojí zde beze změny pro potěšení obyčejného muže i největšího umělce. Když Lorenzo Medici tázal se Michela Angela, jak by toto prostranství 
dalo se ještě okrášliti, navrhoval mu umělec toto: »Proveďte galerii kolem celého náměstí, neboť něco hezčího nelze vymysliti.« Avšak výlohy knížete odstrašily. Nyní halapartníci 
nestojí zde více na stráži; již po staletí slouží tato galerie ušlechtilejšímu účelu: stala se ochranným baldachýnem vzácných uměleckých děl, na něž jest Florencie tak bohatou, že 
takřka hrnou se na ulici z museí a galerií. Takž stojí zde na př. mistrovské dílo Benvenuta Celliniho »Perseus š hlavou Medusy« a zcela na blízku »Unos Sabinek«, jejž zhotovil 
Giovanni Bologna. Umělecké místo, které jako toto každému kolemjdoucímu v každé chvíli nabízí své poklady k prohlédnutí, najdeme zřídka a přece jest takový chrám umění 
k tomu stvořen, aby probudil a podporoval v každém člověku smysl pro krásu.



PARTHENON V ATHÉNÁCH, V ŘECKU. — Pýchou Athén byla jeho Akropolis, pahorek, jenž vypínal se 120 metrů nad městem a jejž zdobily nádherné chrámy a sochy. Zvláštní 
pak pýchou Akropole byl Parthenon. Z' města vedly k němu 19 metrů široké schody; krásná umělecká díla stála na schodech a ještě dnes obdivujeme se jejich rozbitým kusům 
v uměleckých galeriích Evropy. Parthenon sám i jako zřícenina jest posud velkolepým. Žádný fotografický snímek nám nestačí: Jeho mramorové sloupy jsou sice trochu zvětralé, 
ale na obrazích vypadají, jako by byly zčernalé, jako sazemi pokryté památky Londýna. Tomu však není tak. Mramor ztratil málo barvu a jen málo vybledl, tak že ve 
skutečnosti vypadá budova sněhobílá. Před dvěma sty roky byl tento skvostný chrám ještě neporušený. Tu však r. 1670 pří obléhání Athén vybuchla puma v této svatyni, kde 
z neprozřetelnosti v kvapu byl složen prach á v okamžiku byl Parthenon zničen s hrozným rachotem, jakoby vzduchem otřásl se výkřik zděšení! Sloupy roztrhly se v prvky, 
fapada byla od ostatní budovy oddělena, kusy mramoru pokrývaly prostoru a jsou dosud němými svědky bývalé, na věky ztracené nádhery. Na štěstí zůstal slušný kus Parthenonu 
státi, aby nám ukázal bývalou dokonalost budovy: nezkušené oko sotva povšimne si jemných podrobností konstrukce stavby a přece bylo zde všechno přesně vypočteno až na 
posiední čárku. Poloha každého kamene jest architektu ke cti a dokazuje zároveň velikou dovednost dělníků.



MYS SPARTEL V TANGERU, V AFRICE. — Vzdálenosť mezi Gibraltarem a Tangerem v Marokku obnáší asi 30 kilometrů. Jako v průplavu mezi Francií a Anglii, jest také 
v mořské úžině Gibraltarské moře skoro stále pobouřeno, avšak oboje pobřeží, evropské i africké, poskytuje imposantní pohled. Sněhem pokryté hory vypínají se tak dobře na 
africké straně, jako na španělské. Na jedné straně u Tangeru vystupuje výběžek — mys Spartel — příkře do moře. Když slunce na něj svítí, objeví - sé na jeho vrcholu bíle 
natřený maják a observatoř. Vyhlídka na oceán jest odtud velkolepá. Tanger sám poskytuje smutný důkaz chátrání onoho zchoulostivělého plemene, které kdysi vystavělo Alhambru 
v Granadě a po sedm století vládlo Španělskem a Marokkem. Ulice v Tangeru jsou jen úzké, špinavé chodby; jsou-li tam nějaké povozy, jest jich tam po skrovnu. Zdá se, jako 
by světlá vodní cesta mezi Španělskem a Marokkem byla překážkou, kterou evropská vzdělanost nedovede překročiti! A přece visí v domě guvernéra Tangeru několik zrezavělých 
klíčů, o nichž se tvrdí, že otvíraly kdysi maurské brány v Granadě, pročež uschovávány jsou jako drahé trofeje veliké minulosti od potomků vypovězenců, kteří před 400 byli 
nuceni Španělsko opustiti. Několik kilometrů od města nacházejí se na vysoké rovině domy různých cizích konsulů, několika bohatých evropských obchodníků a amerického 
pastora. Vyhlídka z těchto domů jest taková, jako z mysu Spartelu; jest nejen čarokrásnou, ale také bohatou na onu historickou minulost, která činí Středozemní moře 
nej zajímavějším vodstvem světa.



BETLEHEM V PALESTÝNĚ. — Ať pozorujemé ktérékoliv město ve Svaté zemi, zrak náš vždy znovu spočine na nesčíslném počtu plochých střech, které zbudovány jsou
z kamene, cementu nejio na slunci sušených cihel. Mohou-li se tato města nějakou krásou vykázati, jest to jedině příroda, která je obklopuje, a nikoliv způsob jejich stavby.
Bethlehem leží v úrodné krajině. Vynikající úloha, kterou hrálo toto město v biblických dějinách, jest každému známou: zde to bylo, kde odehrála se povznášející historie Ruth. 
Jako rodiště rodiny Davidovy bylo město toto zvláště ctěno židovskými proroky a básníky. Od narození Kristova stal se Bethlehem poutnickým městem, jež poutníci po celá 
staletí vytrvale navštěvují, aby modlili se ve svatyni, kde Spasitel spatřil světlo světa; na tomto místě zbudovaný kostel má podobu kříže, má obrovské rozměry a jest majetkem 
katolíků, pravoslavných a Arménů. Kostel tento stojí více jak tisíc pět set let. O vánocích r. 1101 byl zde křižák Balduin korunován na krále Jerusalemského. V Bethlehemu 
ukazuje se také hrob sv. Jeronýma; jest dokázáno, že tento známý církevní otec žil zde dlouhá léta a zemřel zde r. 420 po Kr. V Bethlehemu naučil se od židů hebrejsky a zde
překládal bibli z originálu do latiny. V Bethlehemu byly vystavěny rozmanité kaple v upomínku na klanění se mudrců, na utracení Mláďátek a jiné události, které jsou ve spojení
s narozením Kristovým.



POMNÍK NA BUNKER-HILLU U BOSTONU, V MASSACHUSETTSU. — Předměstí Bostonu, Charlestown, známo jest z historie, jakož i proto, že vypíná se zde žulový obelisk 
vážně a pevně, jako jsou Puritáni vůbec, nad celým: okolím. Sloup stojí na malé vývýšenině, kde v noci ze dne 16. června 1775 američtí vlastenci se opevnili, aby nemusili vzdáti 
se Angličanům. Pravé jméno tohoto pahorku bylo »Breed’s Hill«, avšak v okolí byl všeobecně nazýván Bunker-Hill, kteréžto jméno bylo také přeneseno na bitvu ze dne 
17. června 1775. O padesáté ročnici tohoto památného dne r. 1825 generál Lafayette položil zde vlastni rukou základní kámen tohoto pomníku, jenž při zemi má 9 metrů ve 
čtverci, vysoký pak jest 67 metrů. Točité schody o 295 stupních vedou až k vrcholu, odkudž jest rozkošná vyhlídka na Boston, jeho přístav a předměstí. Pomník odhalen byl 
dne 17. června 1843 v přítomnosti presidenta Taylora a všech členů jeho rady. Při té příležitosti měl slavnostní řeč Daniel Webster, známý řečník Massachusettsu; řeč ta považována 
jest za nejlepší a nejdojemnější ze všech, které kdy tento nadaný muž promluvil. V domě nedaleko pomníku nachází se socha generála Warrena, jenž zde v bitvě padl. Připomíná 
to známou historku jistého muže z Bostonu, jenž pravil s pýchou k jistému farmáři: »Zde jest místo, kde padl Warren!« Farmář podival se vzhůru na pomník a odpověděl: »Na 
mou věru, není divu, že ho to zabilo!«



















PŘEBÍŠSKÁ BRÁNA, V ČESKÉM ŠVÝCARSKU. — Nehrubě vhodným jménem Českého Švýcarska označena jest oblast pískovce mezi Labem, potokem Kamenicí a severní 
hranicí Čech. Utěšený koutek, plný malebných pohledů, krajina bohatě přírodními krásami nadaná, podobná tajemné dílně přírody, v. níž se dá zvědavému zraku lidskému .nejlépe 
nahlédnouti dó tajemství jejího tvoření. Přebíšská brána jes t jednou z nejzajímavějších partií této krajiny, turisty velmi četně navštěvované a k  jejich pohodlí také jak náleží .zařízené. 
Jak skytá kyklopická stavba tato se strany, odkudž vzat i náš pohled, dojem rozmarné nádhery, tak se strany druhé, ústíc do strmé a srázné prohlubně, zatajuje v diváku dech 
drsnou svojí ohromností. Pod smělým zaklenutím v mohutném rozpjetí se chytajících skalisk strnete bezděky, aby ta spousta, visící takořka v povětří, nesřítila se vám n a‘hlavu. 
Však zbytečné to obavy. Sta let stojí skály nepohnuty v bouři i hromu se svými slujemi a puklinami, již již rozvratem hrozícími, a další věky přečkají. — Geologové vysvětlují; vznik 
podivných útvarů těchto jednak tím, že písek na někdejším dně mořském v hojných vrstvách usazený se smrštil v pískový kámen, jednak i vlivy vulkanickými a podmílavou 
činností vody



MISSIONÁŘSKÝ DŮM V SAN JUANU, V KALIFORNII. -  Od té doby, co proneseno bylo slovo: »Jděte do celého světa a učte všechny národy«, nescházelo nikdy věrných 
a statečných následovníků Krista, kteří zřekli se vlasti, rodiny, blahobytu a pohodlí, aby statečně nasadili svůj život pro spásu svého bližního. Historie katolických missií mezi 
kalifornskými Indiány jest velice zajímavou; kdyby byla dobře vypravována, byla by napínavější nežli mnohý román, a také častěji již čerpali básníci z tohoto bohatého pramene. 
Takovou kalifornskou missionářskou stanicí jest zde vyobrazený San Juan. R. 1776. založen byl v líbezné krajině a poskytuje rozkošnou vyhlídku na modré moře, kde tu a tam 
vynořují se sněhobílé plachty. Kdysi byla tato stanice v plném květu a měla veliký vliv. Kněží pěstovali vinnou révu s nejlepším úspěchem. Poctivost a pěkné chování se mis- 
sionáři obrácených Indiánů byly známy daleko široko. Když zakladatel missie zemřel, čítala jeho obec 470 křesťanů a brzy na to počet jejich tak vzrůstal, že v následujících třech 
měsících bylo více domorodců pokřtěno, nežli za poslední tři roky před tím. Nyní poskytuje San Juan toliko obraz úplného rozkladu z tohoto, jakož i jiných missionářských stanic 
ve Spojených státech, vymizením Indiánů zmizel všeliký lesk. Zbyly toliko zříceniny obrovského, krásného kostela, který byl zemětřesením r. 1812 zničen, při čemž mnoho Indiánů 
přišlo pod troskami o život.



HROB RÁCHELY U JERUSALEMA, V PALESTÝNĚ. — Na cestě mezi Jerusalemem a Bethlehemem (výlet, jejž možno vykonati kročmo za l 1/, hodiny) nachází se budova, která 
jest známa pod jménem »Hrob Ráchely*. Křesťané, Mohamedáni a Židé mají ji u velké úctě; mnoho poutníků sem se ubírá, aby pomodlili se pod kopulí a napsali svá jména na 
zeď. Jako na většině posvátných míst v zaslíbené zemi spočívá i na tomto jakási pochybnost. Čteme v první knize Mojžíšově, kap. 35., jak Ráchel zemřela při narození Benjamina 
cestou do Bethlehema a tam byla pohřbena. Takž jest toto místo ve shodě s biblickým vypravováním a od dob Kristových tradice toho pevně se držela, že jest to hrobka milované 
manželky Jakubovy. Kamenná pyramida po dlouhou řadu let označovala toto místo, až konečně v XV. stolétí nahrazena byla zde namalovanou budovou, která byla velmi často 
opravována. Skeptik, jenž nechce tento hrob uznati za hrob Rachely, poukazuje na 1. knihu Samuelovu, kap. 10. verš 2., dle níž byla Ráchel pohřbena na hranici pozemků Benja
minových, a jisto jest, že území Benjamina a Judy nestýkalo se v této krajině. Za několik minut od hrobu Rachely možno dostati se do Bethlehema, jednoho z nejzajímavějších 
a  nejposvátnčjších míst, jež známe z bible.



PROMENÁDA V NIZZE, VE FRANCII. — Nizza jest zimním rájem trpících a zároveň rozkošným místem pobytu pro zdravé. Úplně k jihu položené město jest horským polokruhem 
chráněno před severními větry, tak že může se vykázati překrásným podnebím. Velkolepá poloha tohoto místa svedla již před vice jak 2000 roky Řeky, aby založili zde osadu; 
vítězství, jehož dobyli nad barbarskými obránci, bylo příčinou, že místo to pojmenovali Nikaia, z čehož povstala nynější Nice neb Nizza. Velkolepé kostely, rozkošné villy a četné 
strávní domy, které v létě jsou opuštěny a pevně zavřeny, otvírají v zimě svá vrata a v jasně ozářených sálech stýká se společnost z celého světa. Na promenádě shromažďují se 
veselí hosté, aby vstoupili do zábavných člunů a veslovali ven na moře, jež jest hladké jako zrcadlo. Zátoka u Nizzy bývá často nazývána »Zálivem andělským«; snad jména toho 
dostalo se mu od krásy elegantních veslařek. Každé zimy provozuje se zde největší nádhera a mezitím co severní země tuhnou pod sněhem a ledem, Nizza rozvíjí veškeru svou 
jižní nádheru. Mnohý nemocný sem přichází, aby urval smrti několik týdnů života; avšak také velký počet po zábavě se honících lidí spěchá sem, aby těšili se zde svému životu; 
především jsou to četní poddaní veliké carské říše, kteří rádi vyhýbají se drsné ruské zimě. Jedno nábřeží Nizzy má jméno slavného vojevůdce Napoleonova, Masseny, jenž zde se 
narodil. Také Garibaldi spatřil v Nizze světlo světa; slavný houslista Paganini zde zemřel a na slunném pahorku, těsně nad městem, pohřben jest slavný francouzský státník Léon 
Gambetta.



BOUDOIR MARIE ANTOINETTY V TRIANONU, VE VERSAILLÍCH. -  Na jednom konci Versaillslcého parku nachází se rozkošný malý zámek Trianon, oblíbené misto pobytu 
nešťastné Marie Antoinetty. Náš obraz představuje její vkusný bóudoir zrovna tak, jak byl v Oné době, kdy 'v  něm bydlela. Kdysi daroval Ludvík XV. tento zámek své milostnícl 
paní du Barry a leccos připomíná zde dosud její panství. Největší půvab Trianonu jest v zahradách, které se svými stinnými cestami, rozkošnými stromy a umělými jezery ob
klopují královský letohrádek, a pak zejména v skromných místnostech, které Marie Antoinette ráda vyhledávala s dámami svého dvora, aby zde s nimi jako obyčejná selka od
dávala se radostem venkovského života. Královna, unavena jsouc dvorským ruchem, hledala často zotavení v příkré jeho protivě. V jednoduchém, bílém obleku, s jednoduchým 
slaměným kloboukem na ruce, ráda se zde procházela; brzy krmila kuřata, brzy honila motýle, brzy zase hrála si na slepou bábu. Ve svém malém »dvoře« připravovala se svými 
dvorními dámami máslo na mramorových stolech a veselý smích rozléhal se nad špatnými výsledky. Na její naléhavé přání musil její manžel, Ludvík XVI., v tak zvaném »mlýně« 
převzíti místo mlynáře, kdežto ona sama se svým průvodem převlékla Se za pastýřku nebo selskou dívku. Zvláštní pocit se nás zmocňuje, když kráčíme těmito opuštěnými 
zahradami a připomeneme si tragický osud této mladé panovnice, která neměla o tom áni tušení, že králové a, královny mají ještě jiného životního úkolu než tráviti svůj život 
v radovánkách. Těžké oblaky shromáždily se r. 1789 na obloze Francie a hrozná bouře chystala se strhnouti se nad Trianonem. Když mladá královna opustila zámecký park, aby 
na rozkaz vyhladovělé luzy vrátila se do Paříže, bylo jí souzeno, sem nikdy více se nevrátiti. Její první krok byl pak — k popravišti.



ZÁMEK WINDSOR V ANGLII. — Hodina jízdy po dráze stačí, abychom se dostali z Londýna do tohoto velkolepého královského zámku, jenž pochází z doby Viléma Dobyvatele 
a jest tedy 900 let starý. Návštěva tohoto paláce přináší mnoho zajímavého: Každý z nesčetných panovníků, kteří zde bydleli, přistavěl k němu nějakou budovu; uvádíme zde 
toliko bránu Jindřicha VIII. a kapli sv. Jiří, vystavěnou Edvardem IV. V této kapli každoročně dne 23. dubna odbývá se kapitola a propůjčuje se podvazkový řád několika 
vyvoleným; řád ten mají mnozí císařové, králové, knížata a vynikající osobnosti. Hlavní částí zámku Windsorského jest jeho obrovská »Round Tower« (okrouhlá věž), s jejíhož 
cimbuří jest rozkošná vyhlídka do dálky. Věž tato má 92 metrů v průměru a jest 70 metrů vysoká. Nachází-li se prapor na nejvyšší špičce, což často se stává, ví obyvatelstvo, že 
královna v zámku se nachází. Jako v jiných středověkých hradech, také v těchto královských pokojích odehrály se příšerné scény, jež spleteny jsou s mnohou strašidelnou 
historií. Mnohý zajatec hynul zde v tmavém žaláři. V okrouhlé věži byl pozdější Jakub I. skotský jako princ po 18 roků v okovech držán. Několik anglických panovníků odpočívá 
v královské hrobce Windsorské; mezi nimi také Jindřich VIII. a lady Jane Seymourová, dále nešťastný Karel I. a princezna Charlotta (jediné dítě krále Jiřího IX.), jejíž náhrobek 
jest skvostným uměleckým dílem.



LIME-STREET V LIVERPOOLU, V ANGLII. —- Z lidí, kteří přicházejí z moře do Liverpoolu nebo odtud odjíždějí, pobude zde déle jen nepatrná čásť a to jen tak dlouho, pokud jest 
nutno. Tito však vědí o Liverpoolu sotva vice, nežli že musili svésti boj, aby dostali se z lodi na nádraží, nebo z nádraží na loď. Tato hlavní budova, kterou uvádíme na obrázku, 
jest snad jedinou, která utkvěla jim v paměti; jest to »London and North Western-Hôtel«, za nímž vlaky stejnojnojmenné dráhy odjíždějí do Londýna. A přece zasluhuje Liverpool 
větší pozornosti, než jaká sé obyčejně městu věnuje. Liverpool jest hlavním námořním přístavem Anglie a co se velikosti týče, druhé město v říši, neboť má přes 700.000 oby
vatelů. Jeho poloha u řeky Mersey jest velice krásná. Na 12 kilometrů táhnou se jeho světoznámé doky podél řeky; zaujímají 150 hektarů a jejich nábřeží táhnou se do délky vice 
jak 38 kilometrů. Liverpool má také dosti krásných budov: naproti kostelu nahoře vyobrazenému nachází se »St. George’s Hall«, budova, která i tomu imponovati musí, kdo 
v kvapu kolem ní se ubírá; podobajíc se obrovskému řeckému chrámu, jest 180 metrů dlouhá, 52 metrů široká a ozdobena jest korinthskými sloupy a bohatými skulpturami. Před 
»St. George’s Hall« nacházejí se jezdecké sochy královny Viktorie, prince-manžela a earla of Beaconsfielda. Několik literárních společností pobaví nudícího se cestujícího. V Liverpoolu 
narodil se také »grand old man« (veliký stařec) — Gladstone.



ANGLICKÁ BANKA V LONDÝNĚ. — Uprostřed Londýna vypíná se nízká, trochu stlačená massivní budova, sazemi začouzená a bez oken. Za příčinou větší bezpečnosti uložených 
zde pokladů nebyla ve zdích udělána okna a takž vniká do ní světlo toliko vnitřními dvory a hořejškem. Celá stavba, která zaujímá prostoru 160 arů, vypadá jako obrovská po
kladna. Ačkoliv Anglická banka jest národním podnikem, její správa není přece státní; její kapitál obnáší asi 180 milionů zlatých, kdežto uložené v ní jistiny mají cenu 300 milionů 
zlatých. V čele akcionáři volené správní rady stojí guvernér a místoguvernér; tito pánové mají k  ruce pokladní komitét, sestávající ze 24 členů, jenž vykazuje 900 zřízenců. Pod
zemní prostory domu jsou mnohem větší nežli hořejší a zvláštní pocit úzkosti zmocňuje se kolemjdoucího, když pozoruje tyto mocné zdí. Architektonicky hezkou Anglická banka 
není, jest však stělesnčným střediskem nejdůležitější a největší vliv mající moci světového obchodu. V těchto zdích ať stane se cokoliv — nalezne to  ohlasu třeba u protinožců. 
Nelzé nikterak vyměřiti účinek na obchod celého světa, kdyby všeobecná důvěra v tento ústav byla otřesena. To, co v Římě říkalo se o Kolosseu, říká Angličan o tomto domě: 
»Pokud trvá Anglická banka — potud trvá Anglie; padne-li Anglická banka, padne Anglie, padne — celý svět!»



PALÁC HOLYROOD V EDINBURKU, V SKOTSKU. — Na jedné straně města Edinburku vypíná se jeho slavný hrad, na druhé pak palác Holyrood, bývalá residence Marie Stuartky, 
královny skotské. Vážné, pochmurné zdivo jest málo v souladu s krásnou panovnicí, která zde kdysi bydlela, a přece její památka v těchto místnostech zůstala tak živou, že vzdor 
četným králům a královnám, kteří po 400 let zde se zdržovali, cizinci jsou stále navštěvovány pokoje nešťastné Marie Stuartky. Pomalu ničí čas jednotlivé předměty, které byly 
kdysi majetkem královny a jež jako relikvie jsou uchovávány; jsou zde také některé podobizny Stuartky, kolem nichž nikdo lhostejně neprojde. Co lásky, soucitu a úcty vzbudila 
tato krásná, těžce zkoušená panovnice! Ukazuje se také pokoj, v němž tajemník Marie, Ital Rizzio, byl zavražděn jejím žárlivým manželem Darnleyem. Dokonce možno prý zde 
pozorovati stopy prolité krve. Zřícenina v levo našeho obrázku jest stará holyroodská kaple, v níž leží pohřbený Rizzio, a mocná hora v pozadí nazývá se »Arthur’s Seat« (Sedadlo 
Arthurovo.)



POD LIPAMI, V EERLÍNĚ. — Od Braniborské brány táhne se středem Berlína slavná promenáda pruského hlavního města »Pod lipami«. Jméno to jest trochu nemístné, neboť v této 
živé ulici zbylo již jen málo lip a i ty jsou zakrnělé. Nicméně mohou býti Berlíňané právem hrdými na svou, úplně rovnou hlavní třídu; má 1000 metrů délky a mnoho krásných 
budov slouží jí ku ozdobě; mezi nimi jest zbrojnice, palác císaře Viléma I. a Bedřicha III. Jako ve většině německých měst, také v Berlíně nacházejí se ulice v nejlepším stavu; jsou 
částečně dlážděny, částečně asfaltovány. Čištění jich děje se velmi pečlivě. Berlín povznesl se netoliko na hlavní město Pruska, ale stal se také politickým střediskem německé říše. 
Takovým obrovským přírůstkem obyvatelstva nemůže se vykázati žádné město evropské. Berlín jest dnes hlavou a rukou obrovského tělesa — spojeného Německa; zde v Berlíně 
stáli oni panovníci, státníci a generálové, kteří v posledních desítiletích vytrhli německou zemi ze snění, básnění a romantického rozkladu a povznesli ji na největší vojenskou moc 
světa, na německou říši z krve a železa, kterou stala sc za deště kulí a hřmění děl v době stařičkého císaře Viléma I., Bismarcka a Moltkeho.





PUERTA DEL SOL V MADRIDĚ, V ŠPANĚLSKU. — »Slunečná vrata« byla kdysi východní branou Madridu a takž první ranní světlo spočinulo na nich, nyní však stala se 
střediskem hlavního města. Ačkoliv náměstí to není právě hezké, jest přece právem pokládáno za jádro, za srdce Madridu, neboť bez únavy rozlévá se život a ruch odtud na 
všechny strany. V přízemních místnostech většiny soukromých domů a hotelů, které je obklopují, nacházejí se kavárny; jasné osvětlení, hudba, řinčení sklenic, hlasité volání 
posluhy a veselá zábava trvají zde po celou noc a skoro se zdá, že španělské hlavní město vypudilo spánek ze svých zdí. Sluncem opálení vesničané a rozedraní žebráci povalují 
se stále nedaleko této Puerty, jako by chtěli žhoucím vedrem státi se ještě temnějšími. Viděti zde španělské kněze s velikými třírohými klobouky a v dlouhých, černých kabátech; 
těsně vedle nich jest celé stádo pestře vyzdobených mezků, jichž zvonky vesele se rozléhají; pak přicházejí zápasníci s býky v pestrých oblecích, hráči na kytaru, pyšní Kastilianč, 
malebně zavinutí do svých řásnatých plášťů, při čemž mají na hlavě obrovský sombrero, jenž tak směšně podobá se ohromnému čokoládovému puddingu! Kdo má k tomu příslušné 
nálady, bude s velikou zálibou pozorovati tento pestrý, živý obraz; nemá-li jí však, cítí se v tomto zmatku opuštěnějším nežli na poušti. Ani jediný v tom zástupu nezná tvého 
jména, nikdo o tebe se nestará a takž mnohého zmocní se tesknota, ačkoli nachází se u jasné »Brány slunce«.



OPORTO V PORTUGALSKU. — Oporto, kdysi hlavní město Portugalska, jest nyní druhým městem země a toliko Lissabon překonal je svým významem. Ještě dosud jest obchodní 
ruch zde větší nežli v hlavním městě. Oporto má krásnou polohu na příkrých svazích při řece Duero, která vine se odtud jako stříbrná páska do dálky 3 kilometrů až k moři. 
Také okolí jest velkolepé; na míle daleko rozkládají se po obou stranách řeky na slunných terrasách zřízené vinice; upomínají na rýnskou krajinu, neboť také zde jako tam mává 
Bacchus vesele pohárem; jestiť Oporto pyšnou vlastí rozkošného »portweinu«, jemuž dalo město jméno. Ulice jsou sice hodně příkré, ale čistě a hezké a unavení cizinci rádi se zde 
zdržují. V Oportu jest mnoho anglických firem a na nábřeží nacházejí se jejich veliká skladiště portweinu. Lehký, elegantní drátěný most, který z dálky podobá se pavučině, spojuje 
Oporto s předměstím,'jež nachází se na druhé straně Duera. Města, jako Lissabon a Oporto připomínají svou krásnou polohou časy, kdy pyšná loďstva opouštěla jejich přístavy 
a ubírala se na výboje a výzkumné cesty: byly to doby velikosti Portugalská, kdy král francouzský plný závisti psal vládci Portugalska: »Jelikož nyní Vy, můj bratře, jakož i král 
španělský chcete se rozděliti o svět, mohu snad prošiti, abyste mně předložili opis Adamovy poslední vůle, která Vás oba ustanovuje za dědice jeho ohromného majetku!«



ZIMNÍ PALÁC V PETROHRADĚ, V RUSKU. — Tato skvostná residence carova jest imposantní budova, jejíž průčelí táhne se podél řeky Něvy, kdežto druhá strana vychází na 
veliké prostranství, jež zdobí vysoký monolith, známý pod jménem sloupu Alexandrova. Ke škodě tohoto paláce jsou jeho zdi ozdobeny štukaturou, která na jaře, kdy město 
odkládá trvale svůj zimní háv, bývá často velmi poškozena. Nicméně císařský palác činí mocný dojem svou obrovskou velikostí a svou krásnou polohou a mnohé jeho sály 
a komnaty jsou vypraveny s marnotratnickou nádherou. V tomto paláci to bylo, co car Alexandr H. stěží smrti ušel, když carská jídelna, krátce nežli panovník vstoupil, vyhozena 
byla do povětří; zde také dříve nežli uplynul rok po tomto atentátu, car skonal, když byl sem dopraven ze sousední ulice, kde pumy nihilistů tělo mu tak hrozně roztrhaly. 
S němým obdivem vzpomíná ten, jenž pozoruje Zimní palác a obklopující ho velkoměsto, na Petra Velikého, jenž svou železnou vůlí a svou vytrvalostí zde na bažinatých březích 
Něvy založil svou residenci a překonal všechny překážky, které položili mu do cesty příroda a lidé. Dravý veletok Něva byl sevřen hrázemi, tak že majestátně nyní teče v délce 
8 kilometrů mezi žulovými nábřežími; velkolepé paláce, vysoké sloupy, čarokrásné kostely z mramoru, zlatém a drahokamy bohatě vyzdobené, široké promenády, na nichž sta lidí 
může vedle sebe jiti: to vše vykonal Petr Veliký a takž jest zcela spravedlivé, když krásné město nese jméno svého tvůrce.



GANAL GRANDE, V BENÁTKÁCH. — Omamujíčí jest první plavba s gondolí po průplavech Benátek, onoho báječného města, o němž slýchali jsme od prvního mládí, onoho města, 
které na mysl každého působí tak okouzlujícím způsobem! Canal Grande, hlavní vodní cesta Benátek, táhne se městem v malebném dvojitém záhybu, na kilometry vypínají se po 
obou stranách průplavu mramorové paláce a kostely, z nichž mnohé, ač v rozkladu, mají dosud na sobě pyšné stopy bývalé slávy. Nejživější obrazotvornost nedovede vymysliti 
rozkošnější obrazy, jako poskytují tyto statné budovy veliké minulosti, když večer veze nás gondola kolem nich a měsíc něžné světlo rozlévá na tichou hladinu vodní. Ať jest 
noční hodina jakkoliv pozdní, uniká vždy jasný paprslek z obloukovitých oken těchto paláců a nechá-li gondoliér svá vesla v klidu, splývají dolů s altánu zvuky kytary nebo něžný 
hlas neviditelného zpěváka. Tu a tam také plavec ustane v odměřeném veslování, aby ve svém benátském nářečí tiše vypravoval, kdo kdysi v těchto zdích žil, co se tam přihodilo 
a kdo nalezl ve vlnách vlhký hrob. Rádo se vypravuje o paláci, v němž bydlel básník Byron, a každý zná dům dožete Dandola, jakož i palác Maria Falieriho, jenž k usmíření svých 
zločinů byl sťat.



SOCHA SVOBODY V PŘÍSTAVU NOVOYORSKÉM. — Už z dálky oznamuje krásná socha Svobody mořeplavci blízkosť Nového Yorku a s obdivem utkví zrak na obrovském 
uměleckém díle, jež vypíná se do výše 46 metrů. Vzdor obrovských rozměrů jest souměrnost tvarů tak dokonalou, že celá postava tvoří harmonický celek. Jest to dilo francouzského 
sochaře Bartholdiho a jeho výhodné postavení na ostrově Bedlce, asi 4 kilometry od Nového Yorku, dodává mu pevného, imposantního, ba skoro hrozebného zjevu. Socha jest 
bronzová a představuje ženskou postavu s korunou. V levé ruce drží tabulku ku psaní, kdežto pravice mává pochodní. Žulový sokl, 46 metrů vysoký, na němž stojí, je s t příčinou, 
že socha zdá se ještě větší, nežli jest ve skutečnosti. Schody vedou nahoru až do hlavy, kde může najednou několik lidí se umístiti. Ještě velkolepější jest socha v noci. Kdo 
plul tudy za doby noční, upamatuje se najisto na příšerný dojem, jenž zmocnil se ho před touto titanskou postavou, když odrážela se od tmavého pozadí a natažená, elektricky 
osvětlená pochodeň svítila jako ohnivý sloup. Čtenáři přijde vhod několik číslic: již ze vzdálenosti 7—8 kilometrů možno sochu jasně rozeznati. Při odlivu vypíná se skoro 
100 metrů na hladinou mořskou. Ukazovák pravé ruky jest přes 2 metry dlouhý a na druhém kloubu má 120 centimetrů v průměru. Váha celé sochy obnáší přes 25 tun a stála 
přes 480.000 zlatých. Socha Svobody jest darem Francie.



LOUVRE V PAŘÍŽI. — Tato velkolepá budova, zrovna uprostřed Paříže, vzbuzuje v nás zájem různým způsobem. S radostí spočívá oko na tomto architektonickém mistrovském 
díle; jeho historická minulost jest velice zajímavou a jako umělecké místo se svými bohatými poklady počítá se mezi první galerie světa. Jak se povídá, byl základní kámen zámku 
položen již r. 1200. Jisto jest, že nynější budova nachází se na místě starého zámku »La loverie« (shromaždiště lovců vlků). Se stavbou její počato za Františka I. Louvre zůstal 
královskou residencí až do Ludvíka XV., jenž přeložil dvůr do skvostného zámku Versailles. R. 1572 slavil Jindřich IV., galantní král Navarry, své zasnoubení s krásnou Markétou 
z Valois v Louvru a pět dní na to, dne 24. srpna bylo zde z altánu dolů dáno znamení k  vraždění Hugenottů za Bartolomějské noci. Dosud ukazuje se okno, z kterého Karel IX. 
střílel po prchajících. Oba Napoleonové pokračovali v stavbě Louvru a stále zámek okrašlovali; r. 1868 dokonáno bylo spojení s Tuilleriemi. V Louvru uložené sbírky starožitností, 
genrů, soch a obrazů mají nesmírnou cenu a přece jsou každému přístupny. Jest třeba celých svazků, aby mohla být uvedena jen jména nahromaděných zde pokladů; tyto poklady 
jsou to, které vykazují Paříži tak vynikající místo v očích přítele umění a věd. Ačkoliv jest to k neuvěření, přece pokusili se komunisté r. 1871 o zničení této budovy se všemi 
uměleckými poklady. Pravou hanbou jest tento vandalismus v dějinách XIX. století. Císařská knihovna s 390.000 svazky byla při tom Francouzi zničena, avšak vládnímu vojsku 
podařilo se předejiti dalším škodám.



TRAFALGAR, SQUARE V LONDÝNĚ. — Toto. rozkošné náměstí nachází se zrovna uprostřed Londýna, tak ž e  možno je pojmenovati jádrem nebo srdcem^ města. Nacházíme Zde 
Národní galerii pro malířství, slavný kostel, s v. Martina, veliké hotely, jako »Morleyův« a »Metropole« a mezi vším tím vypíná se majestátní pomník Nelsonův; na sloupu 50 metrů 
vysokém stojí nesmrtelný hrdina, jenž r. 1805 zemřel před Trafalgarem jako vítěz. Na soklu stojí známá slova Nelsonova: »Anglie očekává od každého ze svých synů, že bude 
konati svou povinnost.« Po čtyřech stranách žulového pomníku odpočívají čtyři obrovští lvi sira Edwina Landseera, kteří jsou netoliko skvostnými uměleckými díly, ale jsou také 
v souladu s majestátní vážností sloupu, jejž zdobí zrovna tak jako velikého admirála s lví odvahou, u jehož nohou lvi tak poslušně se rozložili. Jestliže tomuto náměstí Londýna 
schází veselý ráz a krása »Náměstí Svornosti« v Paříži, tož hodí se toto úplně k rázu anglického světovéhp města. To, co v Londýně vábivě působí, jest zcela rozdílné ód toho, 
co líbí se, na druhé straně průplavu Lamanšského;, jestliže zvědavec zvykl konečně začouzenému ovzduší, husté mlze a vážné architektuře, pak nalezne v Londýně široké pole 
v oboru historie, umění, a archeologie; nabude tak bohaté znalosti lidí (nehledě na život a ruch metropole, jejž vylíčili nám četní výteční novelisté a básníci), že úplně souhlasíme 
s výrokem dra. Johnsona: »Jen podrobným obeznámením se naučíme se Londýn milovati.«















VELIKÁ OPERA V PAŘÍŽI. — Biidová ta, nacházející se v středu mčsta, jest jednou z nejkrásnějších francouzské metropole a zároveň největším divadlem .světa, nejen počtem 
svých sedadel (2200), ale spíše svou prostorou 120 arů, kterou zaujímá. Z boulevardu vypadá budova opravdu imposantně. Široké mramorové schody vedou‘vzhůru k fajadě, která 
ozdobena jest sochami lyrické a dramatické poesie, hudby, řečnictví, zpěvu a tance, jakož i čtyřmi medaillony slavných hudebníků. Krásnými korinthský'mi'; sloupy nesená loggia 
nebo galerie táhne se na přední straně budovy. Nad okny této galerie nacházejí se znamenitá medaillonová bronzová poprsí Mozarta, Beethovena, Aubera, Rossiniho, Meyérbeera 
a Halevyho, jichž díla v tomto chrámu umění bývajj často přednášena. Na pravé i levé straně střechy vypínají se k nebesům obrovské allegorické skupiny hudby a básnictví, 
kdežto Apollon se zlatou lyrou trůní nad prostřední stavbbu. Tato zářící lýra jest tak vysoko, že večer ještě jasně se leskne, kdy soumrak snesl se již na sousední ulice. Toto 
pološero v Paříži dlouho netrvá: brzy pomocí umělého osvětlení změní se skoro ve světlo denní a jasně leskne se prostranství před Velikou operou jako rozkošný závěrečný kámen 
nádherného řetězu pařížských boulevardů, kam veselá mysl, zvědavost a móda dnem i nocí vábí tisíce lidí.



FÓRUM V POMPEJÍCH. — Ať jsme slyšeli a čtli o Pompejích cokoliv, přece procházka těmito popelem Vesuvu zbarvenými ulicemi a chrámy překvapí naše nejvýš napjaté oče
kávání. Zde, na úpatí hrozící hory, která dosud mává svou paličskou pochodní, rozkládá se staré, římské město; jest ovšem částečně zničeno, avšak pro vrstvu popele zůstalo 
ušetřeno před řáděnim Gothů a Vandalů, tak že můžeme si představiti při spatření těchto ulic a budov, jak tyto byly ozdobeny a naplněny čilým ruchem. Najisto procházeli se 
hezcí, šťastní lidé pod touto věčně modrou oblohou v době, kdy Kristus v Galileji hlásal své učení. Jsou zde dosud fresky, jichž zub času dosud se nedotkl. Byla zde vykopána 
sta lidských těl a předmětů rozmanitého druhu; lidé ti patrně byli na divokém útěku před žhoucími proudy lávy dohoněni a usmrceni. Domy byly sice zbaveny střech, avšak stěny 
zůstaly státi; sloupy dokonce uchovaly svou barvu. Fórum, jež představuje naše vyobrazení, nebylo ještě dokončeno, když zkáza na Pompeje přikvačila; dosud čekaly četné sokly 
na své sochy, když v tom nasypal se na ně popel, aby je  pokryl hustou vrstvou, která teprv v našem XIX. století byla odstraněna. Pompeje byly oblíbeným letním sídlem boha
tých Římanů. Cicero měl zde villu, kterou se zálibou navštěvoval. Hrozná katastrofa nastala dne 24. srpna r. 79 a pohřbila město pod 6 metrů vysokou vrstvou žhavé lávy a po
pele. Dosud čeká veliká část města na vykopání, neboť vláda povoluje na tyto práce toliko 30.000 zlatých ročně, tak že kopání děje se pomalu.



ULICE V TOKIU, V ŽAPONSKU. — Tokio, bývalé Yeddo, hlavní město Žaponska, jest po dráze toliko hodinu vzdáleno od Yokohamy. Teprv roku 1869 otevřelo město cizincům 
své brány, avšak evropské zvyky a mravy rychle se zde zakořenily, tak že neschází zde také budov v evropském slohu. Evropský oblék a v cizině obvyklý účes hlavy nosí se 
všeobecně. Elektrické osvětlení a telefon jsou obvyklými věcmi. Také neschází tramway a omnibusy, ačkoliv zůstávají nejoblíbenějšími dopravními prostředky jinrjkiše, jichž vy
obrazení nacházíme na levé straně našeho obrázku. Na místo koně zapřáhne se muž do vidliček tohoto malého vozíku a vozí cestujícího tak dlouho, jak si tento přeje. Rozlehlost 
Tokia jest ohromná, neboť vyrovná se skoro Londýnu; město má skoro 1,500.000 obyvatelů. Cestující nalezne zde mnoho zajímavých chrámů, palác mikada, císařskou universitu, 
arsenál, slavný park Ueno, skvostné museum žaponských starožitností, jakož i neobyčejně krásné krámy s kuriositami, lakovanými a bronzovými věcmi. Zvědavec může se tudíž 
po kolik dnů zajímavě baviti. V Tokiu jest jen málo chodníků, tak že pouliční ruch pro chodce a povozy není bez nebezpečí. Všichni kočové jsou opatřeni rohem a hlasité trou
bení napomíná lidí, aby vyhnuli se s cesty. Většina budov Tokia jest ze dřeva, čímž způsobovány jsou časté požáry. Krajina jest také navštěvována častým zemětřesením, při 
čemž neobyčejně mnoho lidí přichází o život.



PŘÍSTAV VE VALPARAISU, V ČÍLE. — Santiago, hlavní město Čile, nachází se asi 160 kilometrů vzdáleno od Valparaisa, svého znamenitého námořního přístavu. Zátoka Valpa- 
raišká chová vždy veliký počet parníků, pancéřových, plachetních a jiných lodí, ačkoliv od přírody není nijak vzorným přístavem, neboť jest velice vysazena nebezpečným se
verním bouřím. Avšak lidská ruka učinila všechno možné v moderních přístavech ku skládání lodních nákladů. Obrovská zeď podél pobřeží se táhnoucí tvoří dlouhou řadu ná
břeží, která nedaleko hráze nesou veliké celnice a skladiště. Od přístavu stoupá město terrasovitě vzhůru do kopce. Ve Valparaisu převládá anglický živel; v přístavu nechybí 
nikdy anglické lodi, v ulicích slyšíme mnoho anglicky mluvit a následek toho jest, že hostinští se zálibou opatřují své štíty anglickými názvy, jako na př. »The Queen’s Arms« a 
»The Red Lion«; avšak také vliv německý jest zde značný. V Čile jest totiž uloženo mnoho evropského kapitálu a agenti bydlí většinou ve Valparaisu. Jsouce zaměstnáni vývojem 
své vlastní, neobyčejně bohaté vlasti, severní Američané starali se jen málo o veliké prostředky jihoamerických republik; Evropanům však neušly, tak že skoro v každém přístavě 
čílského pobřeží jsou nyni anglické a německé osady, které značnými obchodními podniky rychle bohatnou. Až do nedávná Čílané jen málo zabývali se obchodem; někteří z nich 
získali dolováním obrovského jmění, celkem však spokojují se s málem, užívají vesele svého pohodlného života a ponechávají cizímu kapitálu a cizí podnikavosti, aby kořistily 
z bohatství jejich země.



KRÁLOVSKÝ PALÁC V HONOLULU, NA SANDWIČSKÝCH OSTROVECH. Zdá-li se mnohému bývalá residence Sandwičských ostrovů jednoduchou a neohrabanou, nesmi zapome- 
nouti, že přístav v Honolulu byl teprv před 100 roky odkryt (r. 1794) kapitánem Brownem. Jak mnoho změnilo se zde za sto let! Protiva mezi tímto palácem krále Kalakany a 
chatrčí některého jeho královského předka jest sotva menší, nežli mezi knížecím palácem evropským a nynějším královským obydlím v Honolulu. V popředí našeho obrázku vi
díme^ několik členů bývalé královské rodiny. Vedle statné palmy stojí f  král ICalakana sám, kdežto jeho manželka a dcera nacházejí se na blízku. Pán v pozadí jest plukovník Judd, 
státní tajemník. Široké prostranství obklopuje královský palác se všech stran. V hlavním sále, jenž slouží zároveň za přijímací síň, nachází se trůn. Honolulu má obyvatelstva asi 
14.000 duší. Většina domů jest jednopatrových a ze dřeva; těsné vedle nich stojí často nízké rákosové chatrče pod rozkošnou listnatou střechou. V městě jest však několik kostelů, 
hótelů a pěkných veřejných budov; ulice jsou čisté a rovné. Ostrov jest. bohat na tropické krásy a každé doby jest tam veselá cizinská společnost, sestávající hlavně z Angličanů 
a Američanů. Honolulu není odtrženo od světového ruchu, neboť parníky udržují spojení mezi ním a San Františkem, Austrálií, Anglií, Novým Yorkem, Německem, Čínou a Peru. 
Ostrovy Sandwičské jsou nyní republikou.



OMAROVA MEŠITA V JERUSALEMĚ. — Jerusalem, posvátné město Židů jako Křesťanů, jest také poutnickým místem synů Mohamedových. Již přes tisíc let jest Jerusalem 
v moci Mohamedánů, jimž jest velkolepá mešita Omarova skoro stejně posvátnou jako Mekka. Mešita, osmihranná budova, jest na každé straně 20 metrů dlouhá; její spodní část 
sestává z bílého mramoru a skvostné vzorky z pestrého mramoru pokrývají hořejší část, kde také nacházejí se průpovědi z koránu. Ani jediný minaret nevyčnívá zde k nebesům, 
které jinak u všech mešit jsou obvyklými; její krásně založenou kopuli považoval stavitel za dostatečnou okrasu. Skutečně také tak lehkou a rozkošnou jest forma tohoto dómu, 
že z dálky podobá se balonu, jenž chystá se vystoupiti k nebesům. Mešita stojí na témž místě, kde stával chrám Šalomounův; kopule vypíná se nad »posvátnou skalou«, vrcholem 
hory Moria, jež Židům v jejich svatyni sloužila bezpochyby jako obětní oltář. Mohamedáni ctí tento kámen neobyčejně; Mohamed klečel prý zde na kolenou, dříve nežli vznesl se 
k nebesům! Mohamed větší část svého učení vzal z náboženství židovského a'c til tuto část Jerusalema jako zvláště posvěcenou modlitbami židovských patriarchů. Málo míst světa 
jest více ctěno nežli toto a málo jest jich tak historicky a kulturně zajímavých.



VODOVOD U QUERETARA,,V MEXIKU. — V neveliké vzdálenosti od hezkého městečka Qucrctara v Mexiku ústřední mexická dráha veze cestujícího pod krásným kamenným 
vodovodem, jenž r. 1738 byl Španěly vystavěn. Vodovod přivádí městu jasnou, pramenitou vodu, která přichází z hor, vzdálených přes 8 kilometrů. Vodu přijímá nejprvé tunel, 
potom však teče přes 74 oblouků, z nichž nejvyšší má 30 metrů výšky. Takž opatřováno jest město bohatě dobrou vodou a více jak 20 studen nachází se v jeho obvodu. Quere- 
taro jest jedno z nejkrásnějších měst Mexika; má asi 50.000 obyvatelů a nachází se asi 2000 metrů nad hladinou mořskou. Zde byl nešťastný císař Maxmilián r. 1867 zrazen a zajat; 
na malém pahorku byl pak'nedaleko města dne 19. června téhož roku zastřelen na rozkaz vlády s oběma svými prvními generály, Miramonem a Mehiou. Tři sloupy vypínají se na 
pahorku na místě, kde skonal nešťastný trojlístek. Mrtvola Maxmiliánova byla později dopravena zpět do Evropy na téže lodi, na které před třemi roky byl připlul do Mexika 
se svou krásnou mladou manželkou, nešťastnou Charlottou. Silný a statný vstoupil tehdáž do země, v které, pln jsa smělých nadějí, hodlal založiti slavnou dynastii. V Queretaru 
bylo také r. 1848 potvrzeno uzavření míru mezi Mexikem a Spojenými státy severoamerickými.



TROCADERO V PAŘÍŽI. — Veřejné budovy v Paříži mají netoliko rozkošnou polohu, ale jsou samy o sobě krásné. V plném slova smyslu možno to tvrditi o paláci Trocadero, 
budově, která povstala za výstavy r. 1878. Na místě, kde nyní se vypíná na vyvýšenině, byly kdysi kamenné lomy a místo, to považováno bylo v okolí Paříže za nejméně malebné. 
Jako mnoho jiných míst v Paříži i mimo Paříž, bylo také toto na rozkaz Napoleona 111., jemuž město i při četných chybách jest mnohým povinno, skvostně upraveno. Trocadero 
tvoří se svými postranními křídly oblouk přes 400 metrů dlouhý. Ohromnou, střední budovu krášlí obrovská bohyně slávy a po obou stranách vypíná se elegantní věž do výše 
90 metrů. V předu budovy, od jednoho konce ke druhému, nachází se arkádová promenáda. Před ní rozkládají se sady s květinovými záhony, besídkami, jeskyněmi a vodotrysky; 
nejkrásnější z nich, veliký vodopád, mající 65 metrův v průměru, poskytuje za elektrického osvětlení — což časem se děje, okouzlující pohled. V Trocaderu jest koncertní sál, do 
něhož vejde se 7000 posluchačů; jeho varhany jsou na světě největší. Jsou zde také vystaveny drahocenné sbírky; mezi jiným nacházíme zde znázorněné rozmanité způsoby fran
couzské stavby, sádrové odlitky krásných portálů starofrancouzských kostelů, schodů francouzských hradů, ozdob a různých radnic ve Francii atd. Jméno »Trocadero« dáno bylo 
krásné budově v upomínku na stejnojmennou pevnost u Cadixu ve Španělsku, která byla r. 1823 Francouzi dobyta.



ZÁMEK BALMORAL, V SKOTSKU, v  Tento horský hrad královny Viktorie, vzdálený. 80 kilometrů od Aberdeenu, m á . rozkošnou polohu na řece Dee. Zámek ten zaujímá 
s okolím asi 4050 hektarů, náležel kdysi earlu ,0f Fife a byl r, 1852 koupen, korunou za 384.000 zlatých. Zámek' samostatný dal princ-manžel vystkvčti na vlastni útraty z jasné, 
skotské žuly, Nedaleko jest jcostel , Crathié, dó ričhóž chodí královna k bohoslužbám. 21/, kilometru dále nachází še zámek Abérgcldie,' oblíbené lovecké a letní sídlo prince Wales* 
ského. Nejbližší okolí Balmořalú ješť velkolepé, tak že zámek podobá sé drahokamu v pěkné obrubě: Na jedné straně zámku vypíná se 30 metrů'vysoká věž, která poskytuje roz
košnou vyhlídku do okolí. Balmoral pojiné pohodlně přes sťo hostř; již mnohým bylo zde poskytnuto královského pohostinství. V krásném okolí není nedostatek zábav; hezká 
řeka Dee, »bonny river Dee«; jak rádi'ji jmenují, vzniká v pahorcích Grariipianských a ve‘ svém běhu 144 kilometrů tvoří vždy nové a' nové krásné krajiny.: Přítel lovů nalezne zde 
široké pole a ‘přítel přírody krásné výlety do skotských hor. V nejbližší.blízkosti nachází s e . velkolepá hora Lochnagar, 1300 metiů vysoká, kterou již Byron:krásně opěval a jáž* 
královna Viktorie se zálibou nazývá »horským klenotem«. S vrcholu Lochnagaru rozkládá se před uneseným zrakem cestujícího půl Skotska.



RÝN, GUTENFELS A PFALZ, V NĚMECKU. — Čím jsou břehy našich řek bohatší na historické vzpomínky, tím více o ně se zajímáme. V ohledu tom zaujímá pyšný Rýn vyni
kající místo mezi velikými vodními cestami světa. Naše vyobrazení ukazuje nám jednu z četných zřícenin hradů, které s kopce dívají se na kolemplující parníky; o smělých činech 
rytířů, o štěstí a. veselých dnech dávno zašlých staletí vypravují tyto pevné, břečťanem hustě porostlé zdi a věže. Zámek Gutenfels má své jméno od hezké dívky »Guty«, které 
kdysi dobyl smělý anglický rytíř lstí a odvahou. Na úpatí zámku, uprostřed Rýna,, vypíná se věž, zvaná Pfalz. Také tato věž má svou legendu. Kdysi nechal jistý falcký hrabě 
v těchto zdích hynouti svou vlastní dceru, nežli aby ji dal rytíři, kterého si vyvolila. Než nadarmo! Konečně podařilo se germánskému Romeovi v přestrojení poutníka vniknouti 
do Pfalze a milenci stali se potom šťastným párkem. R. 1814 přešla zde pruská armáda, vedená Blůcherem, Rýn, aby se spojenými mocnostmi táhla na Paříž a zlomila moc 
Napoleonovu.



KRÁM SE ZVLÁŠTNOSTMI V LONDÝNĚ. — Svou živou obrazotvorností získal Charles Dickens anglicky čtoucímu obecenstvu celou řadu skutečných přátel. Rekové většiny spiso
vatelů unikají lehce naší paměti, jako zběžné známosti. Jinak jest u Dickense! Kdo zná podrobně jeho díla, tomu nejsou jejich povahy vymyšlené, ale skutečné. Smějeme se, plá
čeme s iiimi, radujeme se z jejich Ctností, odpouštíme jejich slabostem a stáváme se ták po celý svůj život jejich přátely. A ještě více: Dickensovy osoby jsou většinou srostlé 
s jistými místnostmi, které .volil autor s velikou opatrností a jež neobyčejně věrně popisuje. Toto živé líčení místa a osob jest to, které nechá nás sledovati se zvláštní rozkoši 
stopy jeho děl ve velikém světovém městě. Za tímto zvláštním účelem byly v poslední době vydávány i knihy, s jichž pomocí můžeme celé dny ztráviti v Londýně i okolí, abychom. 

- poznali všechny ty podivné místnosti, uliee, -domy, hostince a kostely a dokonce i vývěsní štít, u něhož Dickensovi napadlo svou malou Nell přenésti do »krámu zvlášt
ností*. Dle nich můžeme také nalézti panem Tulkinghornem obývaný dům nebo hřbitovní vrata, vedle liichž ubohá lady Dedlocková mrtvá ležeia. Proto táké spisy »Londýn 
Charlese Dickense* a »Anglií’š Dickcnsem« neměly by scházeti v žádné cestovní knihovně evropského turisty, jenž ctí tvůrce »Davida Cóppěrfieida«, »Malého Dorrita* 
U »Pickwicka«.



ZÁMECKÝ DVŮR VE .VERSAILLÍCH, VE FRANCII. — Krásné tyto budovy s rozsáhlým parkem byly. kdysi majetkem LudvikaXIV., jenž dal .je vystavěti nákladem 480 milí. zlat. 
Počet přístavbě zaměstnaných lidí a koní byl prý báječný. Voltaire nazýval zámek tento propastí, hltající zlato. Zde zemřel král Ludvík XIV., po němž následoval zhýralý Ludvík XV.; 
také on zavřel ve Versaillích oči, opuštěn jsá přátely i dvořany, kteří štítili se posluhovati. panovníkovi, jenž postižen byl neštovicemi. Později bydleli několik let v zámku 
nešťastný Ludvík XVI. a Marie Antoinetta a při počátku francouzské revoluce odehrály se také zde příšerné výstupy: v prvním velikém dvoře shromáždili se vyhladovělí muži 
a ženy, vnikli do zámku, pokusili se o usmrcení královny a donutili konečně královskou rodinu, aby vrátila se s nimi. do Paříže, při čemž titulovali ji »pekař, pekařka a pekařští 
pomocníci«. Od té doby zůstaly ony místnosti neobydleny. Nyní stal se zámek Národním museem a chová zajímavé předměty historické ceny, jakož i bohatou obrazárnu. Za ob
léhání Paříže za německo-francouzské války byly Versailles sídlem velikého hlavního bytu německé armády a dne 18. ledna 1871 byl v zrcadlovém sále zámku král Vilém I. pruský 
prohlášen ?a císaře německého.



HRAD KENILWORTH, V ANGLII. — Jen málo zřícenin Anglie poskytuje více zajímavého nežli tento pyšný knížecí hrad, který dal okolo roku 1120 vystavět! Geoffrey de Clinton. 
Později darovala jej královna Alžběta svému milostníku earlu of Leicester, jenž na zvětšení a okrášlení staré budovy obětoval obrovskou část peněz. Walter Scótt líčí nám skvělými 
barvami ve svém »Kenilworthu« velkolepé slavnosti, které zde uspořádal Leicester k poctě královny roku 1575. Bohužel utrpěl zámek jako jiná krásná budova Anglie, za doby 
Cromwellovy těžkých pohrom. Nyni vystupují obloukovitá, hustým břečťanem porostlá okna, snad ještě malebněji než tenkráte, kdy vyšňořené ženy jimi se dívaly. Zámek vystavěn 
jest z červeného pískovce; svítí-li večerní slunce na zdi a věže, září jako jaspis nebo porfyr, a připomínají sopečné skály ostrova Capri. Kenilworth byl zajisté kdysi velkolepým 
sídlem a hodným svého majitele, jenž mohl se odvážiti činiti nároky netoliko na přízeň, ale i na ruku »královny Bess«! Zdi obklopují 7 akrů, a hlídání hradu toho vyžadovalo deset 
tisíc mužů. Bohatá jest historická minulost této romantické zříceniny, které vystupují před divákem, jenž připomíná si slova Tennysonova:

L eskne se starý zřícený zámek 
s pyšným i věžemi v hvězdnaté  noci.
Bledý svit luny chvěje se na  jezerech, 
d ivoký vodopád  h lučí v nádheře  pyšné .



OPATSTVÍ MELROSE V SKOTSKU. — Kouzlo této slavné budovy stalo se příslovečným, a pověsti, své zasluhuje. Nesmíme krásné jsou tyto pyšné sloupy, okna a oblouky; 
které svou pěknou kamennickou prací hodny jsou poetického popisu Waltera Scotta: »Můžeš si mysleti, že rukou čarodějky z vrbového proutí bylo vše pleteno a spojeno tajem
nými uzly, načež kouzelným slovem povolné pletivo proměněno v kámen!« Král David I. vystavěl toto nádherné opatství v XII. století, a mnoho skotských panovníků jest zde 
pohřbeno. Také srdce Roberta Bruče zde odpočívá. Červený pískovec, z něhož ozdoby byly vytesány, vzdoruje tak počasí, že všechny hlavice a růže, jichž ničivá ruka lidská se 
nedotkla, jsou dosud bez vady uchovány; bohužel však. ničivá ruka řádila na mnohých místech, neboť takové škody by zub času nikdy učiniti nemohl! Skoro všude ničí člověk 
i to nejkrásnější, nejvznešenější, co vytvořil lidský duch, co dovedla lidská ruka vykonati! Tak stalo se také zde. Nepřítel několikráte vtrhl loupě do těchto zdí; konečně skotští 
reformátoři způsobili zbylým sochám a umělým, kamenným arabeskám ještě větších škod, než učinila kdysi vřava válečná. Pohled na tyto zříceniny za svitu měsíce zůstane každému, 
kdo je spatřil, nezapomenutelným. Mimovolně vzpomínáme při tom na slova Waltra Scotta, jež zněla asi tak to :

Chceš-li krásný Melrose O blouky s pilíři A vrátiv se, o M elrose,
spatřiti v světle pravém, jež  vidí oko  tvé, toužebně na  tě myslím ,
tož musíš v záři luny jso u  ja k  by. zhotoveny. N ic krásnějšího neviděl jsem ,
na  m ísta  ta to  jít. z  ebenu a  slonoviny. ja k  tebe  v záři lunyl



GALERIE BITEV VE VERSAILLÍCH. . — Mezi všemi skvělými sály ve Versaillích .jest tak zvaný bitevní sál nejkrásnější. Jest asi 140 metrů dlouhý a dostává hořejší světlo 
skleněnými tabulemi v železné konstrukci. Jak jméno hlásá, jest obrazárna ta věnována toliko bohu války. Mramorová poprsí 80 slavných francouzských generálů zdobí sál, jakož 
i mnohé obrazy bitev, mezi nimiž jsou některé pravými mistrovskými kousky. Znázorňují všechny starší i novější rekovné činy francouzské armády, od Karla Velikého do Napo
leona. Zvláště krásné jsou obrazy z doby Napoleonovy; uvádějí živě diváka do bitevní vřavy u Slavkova, Jeny, Friedlandu, Rivoli a Wagramu. Takž obrazárna ta není toliko výstavou 
uměleckých děl, neboť líčí také života plné historické okamžiky s úmyslem, buditi vlastenectví u francouzské mládeže a povzbuzovati ji, aby vždy více a více ponořovala se do 
dějin své země a hleděla napodobiti hrdinské skutky svých předků. Jako všechna národní musea Francie jest zámek Versailleský každému otevřen a takž ňa těchto uměleckých 
pokladech může se vzdělávati i nejskromnější muž. Němcům jest k veliké cti, že za obléhání Paříže r. 1871 tyto umělecké poklady pečlivě přikryli a před poškozením chránili, 
ačkoliv mnohý obraz znázorňuje pokořující porážky, jichž utrpěli jejich předkové od Napoleona I.



DIVADLO A PROSTRANSTVÍ SCHILLEROVO V BERLÍNE. — Mezi dvěma kostely uprostřed Četnického tržiště rozkládá se jedno z nejkrásnějších míst Berlína, Královské 
divadlo, jehož fapadové přízemí nazývá se Schillerovým prostranstvím, dle Schillerova pomníku od Begaše. Divadlo to jest nejlepší prací slavného architekta Schinklá, vzorem pravého 
řeckého slohu. Žádný jiný národ světa nemá takového zájmu pro operu, činohru a divadlo vůbec, jako německý. Dobrá dramatická a hudební představení pokládána jsou v Německu 
nejen za zábavu, ale slouží také ku vzdělání každého jednotlivce. Stát a knížecí dvory poskytují nejlepším divadlům podpory, čímž dramatické umění udržováno jest na vysokém 
stupni a ceny míst činí se každému přístupnými. Tím povstává také posluchačstvo, které nenavštěvuje, jako v mnohých jiných zemích, divadlo toliko k vůli společnosti a toilettám, 
ale které shromažďuje se zde, aby věnovalo sc toliko uměleckým požitkům. Pozornost jest všeobecná a aby předešlo se všelikému vyrušováni, nikdy netleská se před 
ukončeným jednáním.



MARIŇÁ, NA CAPRI. — Ať jest ostrov Čápri v zálivu Neapolském zalit prvními ranními červánky, zlatém zapadajícího slunce nebo tichým světlém měsíce, zůstane v každé hodině 
Velkolepým! Šest kilometrů jest dlouhá, obrovská, sopečná skála, podobná obrovské sfinze; vypíná , tak mocně a pyšně hlavu i ramena do výše 700 metrů nad vodou, že člověk 
Se domnívá, že jen bohové dovedli takovou skálu-' vytvořiti! U přístaviště vystupují mocné balvany z vln, jako by musily býti na stráži před tímto ostrovem sirén, aby neodplul 
a neoblažil jiné břehy; Třicet roků po narození Krista odebral se sem císař Tiberius a přinesl hanbu a potupu na tento, rajský ostrov. Zde, dnem i nocí chráněn jsa svými loděmi, 
doufal, že jest bezpečným před dýkou a jedem. Dal na Capri vystavěti 12 císařských zámků, které vyrovnaly se krásou a nádherou, nejpyšnějším budovám věčného města. Jen 
smutné chodby a oblouky zbyly z nich dosud na zemi; naproti tomu nalezeny byly v moři pod osamoceným obloukem celé řady bílých a pestrých mramorových balvanů z krá
snými sloupy a mosaikovou půdou. Stojíme-li na tůmto ostrově a díváme se do nevyrovnaného okolí, každý pocítí slova básníkova, jenž praví:

Ale tam, za ním Capri
kde kvetoucí rámě v zlaté blaženosti
země daleko zasahá pluje jako pohádkový sen!
do lesknoucího se zálivu;



LISSABON, V PORTUGALSKU. — »Sultánkou Západu« byl Lissabon dobře pojmenován, neboť poloha města závodí s Cařihradem. Na celé řadě pahorků vystupuje něžně Lissabon 
z břehů širokého, lesknoucího se Taja a jeho domy táhnou se v tichých ulicích do dálky 10 kilometrů na pokraji vody. Kdyby byl blíže prohlédl si město Karel L, byl by nazval 
nejkrásnější město Evropy svým! Filip II. dopustil se veliké chyby, že nepovýšil Lissabon za hlavní město své říše. Kdyby byl tak učinil, bylo by dnes nejspíše Španělsko spojené 
s Portugalskem v plném květu. Pak byl by se stal Lissabon přirozeným námořním přístavem celého Pyrenejského poloostrova, neboť mohutný Tajo, jenž zde ústí, vniká na sta 
mil do srdce Španělska, jako silná ruka, která chce sesbírati bohaté poklady země, aby dopravila je k oceánu a odtud je po moři rozeslala. Lissabon má několik hezkých ulic a ná
městí;. zvláštní zmínky zasluhuje Obchodní náměstí, jež obklopeno jest bursou, celnicí, státní pokladnou a jinými veřejnými budovami, jakož i celou řadou otevřených arkád, jež jsou 
shromáždištěm nesčíslných obchodníků. Náměstí to vychází jednou stranou na řeku Tajo. Těžkou ztrátu utrpěl Lissabon odpadnutím Brasilie od Portugalska, nejkrásnější hvězdy 
ve své koruně. Možná, že nastane jednou doba, bude-li Pyrenejský poloostrov spojen a dobře spravován, že znovu vykvete a vyplní všechny veliké naděje, jimž částečně již 
jednou dostál.



BRÁNA V LUCKNOVĚ, V INDII. — Lueknov jest jedním z nejdůležitějších měst Indie; má 300.000 obyvatelů a jest bohato na krásné orientálské budovy. Pohled na jeho brány, 
dómy a minarety připomíná Kahyru a Cařihrad. Město jest neobyčejně bohaté a zde zhotovené zlatnické práce těší se světové pověsti. Každému však, jenž mocen jest anglického 
jazyka, jméno Lueknov vyvolává ve vzpomínce něco zcela jiného nežli architektonická a zlatá umělecká díla! Lueknov byl roku 1857—1858 jevištěm onoho hrozného vraždění, 
které v dějinách má sotva sobě rovného! Na 2200 lidí bylo shromážděno ve vládní budově, mezi nimiž bylo 500 žen a dětí. Bylo při tom také 600 anglických vojáků; všichni 
ostatní byli věrní domorodci. Na ně učinilo 50.000 mužů útok. Záhuba většiny Evropanů byla nezbytná, ale jejich život měl býti draze prodán; tak vydrželi to vzdor útrapám 
indického léta plné tři měsíce! Konečně vtrhl udatný generál Havelock do Lucknova a osvobodil dosud na živu se nacházející. Ukrutnosti, spáchané Indy na ženách a dětech, 
přivedly vítěze až k zuřivosti, načež mstili se tito hrozným způsobem na sipoyech. Ulice na našem obrázku jest ona, kterou Havelock proklestil si cestu k vládní budově. Hrozné 
povstání bylo potlačeno, ale dosud není zapomenuto; jako blýskavice dosud objevuji se krvavé známky na indické obloze.



NAZARET, V PALESTÝNĚ. — Málo orientalských měst poskytuje tak okouzlujícího pohledu jako Nazaret, zvláště v březnu a dubnu, kdy bílé domy odrážejí se od bujné zeleni 
stromů. Většina obyvatelů města zabývá se velice kvetoucím polním hospodářstvím. Nosí pěkné obleky; zvláště o slavnostních dnech ženy béřou na sebe pestré, vyšívané kazajky 
a zdobí bohatě svá prsa a čelo mincemi. Všechna v bibli zmíněná místa, která mají vztah k životu Ježíšovu, ukazují se cestujícímu, jako na př. kostel, kde prý stál anděl, když 
zvěstoval Panně Marii radostné poselství, a také místo, na němž Marie toto poselství vyslechla (místo toto jest nedaleko domu Panny Marie), Josefova dílna, synagoga, v níž Kristus 
učil, a »stůl Ježíšův«, široký, plochý kámen, na němž Kristus dle podání jedl s učedníky po svém vzkříšení. Ať již vzbuzují udání ta pochybnosti, jest zde přece před městem jedna 
věc, která byla zde najisto již před 19,00 roky: bohatý pramen, jenž stéká s pahorku, kdež ženy nazaretské nabírají znamenitou vodu do svých džbánů. Jest to jediná studna 
Nazaretu, a proto užívala jí Marie se svým Ježíškem zajisté týmž způsobem, jako činí dnes syrské matky se svými dětmi. Jerusalem jest a zůstane pro cestujícího ohniskem ve 
Svaté zemi, zajisté však nikdo neopomine, je-li to možno, navštíviti malý Nazaret, kde Kristus ztrávil své dětství, své mládí a kde »prospíval věkem, rozumem a milostí před 
Bohem i před lidmi«.



ISOLA BELLA, LAGO MAGGIORE, V ITÁLII. — Milovníku přírodních krás jsou Lago dí Como a Lago Maggiore z italských jezer stejně vzácnými klenoty; liší se pouze barvou 
a rámcem, v němž zasazeny. Jak již název svědčí, jest Lago Maggiore větší z obou. Také ovruba křišťálové jeho hladiny jest velkolepější než lem jezera Comského; jako plující 
drahokam v měkkém klínu jeho spočívá ostrov Isola Bella, překrásný na pohled a široko daleko proslulý, jejž na svém obrázku přinášíme. Ještě před dvěma sty let byl ostrov 
holým skaliskem; hrabě Borřomeo dal naň dopraviťi ohromné množství prsti a za krátko vykouzlil na něm skvostné zahrady, jež se zvedají terasovitě až do výše 35 metrů nad 
jezerní hladinu. Zdá se, jakoby se to tu vynořil kus čarovné, země z pohádek východu: citronníky, magnolie, vavříny, nádherná křoví oleandrová a všecka ostatní dítka bohatého,' 
jihu bují zde ve svěží, kypré kráse. Kdož by nesouhlasil se všemi těmi chvalořečmi, jakýchž se již jezeru Maggiore dostalo! Nehledě ani k roztomilému ostrovu samému, jsou již 
i břehy jezera překrásný se svými zalesněnými pahorky a horami a různými zámky a kláštery, jejichž bílé zdi a cimbuří probleskují z husté zeleně; níže při břehu při obou zálivech 
rozloženy jsou malebně italské vesničky, a řada pěkných letohrádků vyjímá se v pestré ovrubě zahrad jako šňůra perel na květované podložce.



ZŘÍCENINY THÉB, V EGYPTĚ. — jest . tomu 4000 roků, kdy uvnitř země, ve vzdálenosti 1000 kilometrů od Středozemního moře, kde Nil dělí zemi ňa dvě nestejné polovice, 
rozkládaío se město, jež bylo starému světu tím, co byl Řím v době Hadrianově; bylo to epyptské hlavní město, Théby. Tak bylo bohaté na krásné paláce, sochy a chrámy, že 
ještě dnes jeho zříceniny jsou pravým divém a lákají, k sobě laiky i učence ze všech dílů světa. Mezi těmito krásnými, poměrně dobře uchovanými- zbytky nacházejí se oba kolosy, 
z nichž jeden jest známým »znějícím sloupem Memnonovým« starověku; druhý, zřícená socha Ramsesa II., největší lidskou rukou zhotovená socha, vytesána byla z jediného, pěkné 
hlazeného balvanu, jenž vážil 900 tun! Také podivuhodný, velikostí nepřekonaný chrám Karnacký nacházel se v Thébách, jakož i mnohé obélisky, známé svou krásou a velikostí. 
Homér pojmenoval město »Stobrannými Thébami«, pátráním však zjištěno, že nebylo nikdy obklopeno hradbami. Takž myslí se, že zmíněné »brány« byly rozkošnými vchody 
k nesčetným chrámům, z nichž některé dosud stojí. Spočívá cosi nevyslovitelně smutného v pohledu na tyto zkomolené zbytky kdysi tak-pyšné,egyptské metropole. S obdivem 
pozoruje cestující tato díla lidské ruky a přisvědčí Arábům, když tvrdí, že stáří Egypťané byli kouzelníky, kteří jediným slovem dovedli nakupiti celé hory kameni. Pryč jest však 
velikost Egypta! Každý národ musí se podrobiti nezbytnému koloběhu: stoupá ve vzdělanosti až k Vrcholu, aby pak znovu klesl v nízkost a smrt. Egypt, matka vzdělanosti, byl 
všem příkladem, avšak podobných známek moci, jako národ egyptský, nezanechá žádný jiný národ. Sotva který národ bude moci vykázati se-podobnými důkazy duševní velikosti. 
Ačkoliv Egypt stál na prahu doby předhistorické, tož přece byl národ egyptský ve hvězdářských výpočtech podivuhodně obeznámený, věd a umění’neobyčejně znalý a o nesmrtel
nosti duše úplně přesvědčéný. Takž vábí nás Egypt více než kterákoliv jiná země starověku svými nesmrtelnými kouzly.



MONTREAL A MOUNT ROYAL, V KANADĚ. — Montreal, první obchodní město Kanady, jest hezké, příjemné město; má vedle Quebeka příznivou polohu na řece Sv. Vavřince. 
Z 141.000 obyvatelů jest jifch: 78.0.00 fran~oUzského původu a takž mluví se zde velmi mnúho francouzsky. Více,jak;polovice obyvatelů jest katolická. Město vystavěno jest na řadě 
terras, které patrně povstaly klesáním říčního koryta. Budovy jsou massivní, často velkolepé a ulice jsou; dobře dlážděny. Teprv r.. 1760 bylo francouzské panství trvale zničeno 
vzdáním se Montrealu. Ačkoliv od té doby málo co historického zde se událo, tož přece město .ve hmotném ohledu značně se povzneslo. Jednotvárným, čistě obchodním Montreal 
proto přece není; různost zde zastoupených plemen, řečí a vyznání budí zde jakési sokovství duševních zájmů, které jinak málo důležitým událostem dodávají čilého, živého rázu. 
Za městem táhne se dlouhá vyvýšenina; jest to Mount Royal, jenž byl r. 1874 zakoupen obecní správou za příčinou založení parku. Vyhlídka s této příkré, hustě zastíněné hory 
jest velkolepá! a sáhá na jedné straně daleko přes úrodně roviny až ku vzdáleným horám Adirondackským; na druhé straně rozkládá se město a milé údolí řeky Sv. Vavřince. 
Jízdní cesta vede až na vrchol Mount Royalu: chce-li však cestující zkoušeti své síly, může svobodně použiti nekonečných schodů, které, podobně jako pomalu stoupající.cesta pro 
chodce, vedou až nahoru. Zcela zvláštně vyjímá se křišťálové jezero na hoře, z něhož katolíci v městě béřou svěcenou vodu pro své kostely.



PRŮSMYK USPALLATA V ANDECH, JIŽNÍ AMERIKA. — Překročiti Andy není nikterak snadným podnikem, neboť velká část cesty vede právě vysoce položenou pustinou. 
Holé žulové skály vystupují po obou stranách a jsouce rozpáleny, odrážejí, žhoucí sluneční paprsky. Daleko, daleko není zde ochrany ani stínu a co ještě horší, není vody. Prudkým 
větrem zdvihnutý prach vysušuje hrdla a zapaluje oči, až tyto skutečně bolí. Trnité křoviny, kaktusy a holé skály táhnou se v příšerné jednotvárnosti na míle daleko. Tu a tam 
dostaneme se k osadě inženýrů a dělníků, kteří zaměstnáni jsou stavbou železnice; pravým triumfem toho, co člověk dokáže, bude jednou dokončená stavba této horské dráhy! 
Do těchto táborů třeba všechno, ano i píci pro dobytek, na mezcích dovážeti. Podzemní telegrafní kabel vede Argentinskou republikou do Čile a byl také proveden Andským 
průsmyky.. Na nejvyšších průsmycích, asi 4300 metrů nad hladinou mořskou, jest vzduch tak řídký, že lidé, ano i koně i mezci jen stěží mohou dýchati; krvácení z nosu a plic 
donutí často, cestující k návratu. Někdy jsou bouře v těchto výšinách tak prudké, že často byli již lidé i zvířata sváti do propastí. Zvláště silným jest vítr odpoledne 
a proto pokud možno jde se přes hory ráno. Neskonale krásné krajiny odmění však smělého Cestovatele a sestup do údolí čílských jest zrovna okouzlující.



NÁRODNÍ KONGRESOVÝ DŮM V SANTIAGIL V CÍLE. — Těsně na úpatí And, avšak dosti daleko od pobřeží, aby nebylo vysazeno útokům se strany mořské, nachází se v pří
znivé klimatické poloze Santiago, hlavní město Cíle. V zimě neklesá zde teploměr pod +9° Réaumura, v létě však stoupá až na 20°. Prší jen během čtyř zimních měsíců. Santiago 
jest bohato na krásné budovy, jako jest hořejší kongresový dům, a má množství vkusných, ano elegantních domů. Město má asi 190.000 obyvatelů, většinou špatných chodců, tak 
že koňské dráhy hrajou zde důležitou úlohu. Konduktéry těchto veřejných vozů jsou dívky, jichž uniforma sestává z bílé zástěry a brašny na peníze; své povinnosti konají skromně 
a svědomitě a takž tato zvláštnost^ čílského pouličního života bude se šířiti vždy víc a více na sever! Pro četná zemětřesení jest většina domů jednopatrových a jsou kromě toho 
lehce stavěny. V novější době bylo několik budov vystavěno ze silných zdí na pevných základních kamenech, při čemž druhé poschodí bylo sevřeno železnými traversami. Ve 
velikém, elegantním divadle Santiaga dodržuje se pravidelná operní saisona a často dávají zde také přibyli umělci představení Čile jest republikou a ústava její podobá se úplně 
ústavě Spojených států. Po pěti letech volí se vždy znovu president. Zákonodárná správa má své sídlo v Národním kongresním domě a sestává z poslanců volených 
v jednotlivých krajích — na 30.000 obyvatelů připadá 1 poslanec — a senátu, jehož členové jsou také lidem voleni; přijde totiž 1 senátor na 3 poslance. Soudní moc jest 
v rukou úřadu, jejž dosazuje president.



POHLED DO YOSEMITSKÉHO ÚDOLÍ S ARTIST-POINTU, V KALIFORNII. — Nikdy nenasytí se člověk pohledem na toto překrásné údolí. S každého nového místa vyhlídky 
vynořuje se vždy nová kouzelná země. Od nepamětných dob vypínají se tyto divoké romantické skály nad holými, zejícími propastmi, od nepamětných časů ženou se vodopády dolů 
na bohaté koberce s pestrou květinovou ozdobou, od nepamětných dob rozkládá zde příroda, nestarajíc se o uznání člověka, denně své čarokrásné poklady jedině před postupu
jícím zde sluncem, každé noci před měsícem a hvězdami, aniž bý tím kdy pokochalo se lidské oko. Pak následovala staletí, kdy přišli sem divoši; v divokosti těchto hor a údolí 
spatřovali toliko zosobnění hrozných božstev; pro krásu této přírody neměli více citu nežli divoká zvířata, která nalezla zde svá doupata. Nyní jest toto velkolepé Yosemitské 
údolí do jisté míry svatyni, kam tisíce lidí letního času putuje, aby velebili všemohoucnost Boha, která jevi se v jeho dílech. »Šíleným musí býti nevěřící hvězdář!« zvolal básník, 
když podíval se vzhůru na noční Oblohu, na všechna ta zářící tělesa. Tak také pojmenovali bychom : toho, jenž vstoupiv do tohoto horami obklopeného Yosemitského údolí, 
nepodíval by se s úctou při všech těchto krásách vzhůru ku Stvořiteli těchto věcí! Ať jest tvé očekávání jakkoliv napjato, pohled na Yosemitské údolí všechno překoná. Ani 
obvyklost nemůže zde dojem seslabiti. Mimovolně vzpomínáme na Keatova pravdivá slova: »něco skutečně krásného jest trvalá radosť«. Ačkoliv mnohé ujde z paměti našeho 
rychlého způsobu života, přece obraz této velkolepé krajiny bude dále nadšeně působiti na toho, jenž stál kdysi v tomto ráji, až do okamžiku, když oči zavře, aby ve smrti hleděl 
do věčného světla.















TOTEMSKÉ SLOUPY NA ALJAŠCE. — Těsně před hrubými domky Indiánů Aljašky vypínají se často odporné, až 30 metrů vysoké sloupy. Jmenují se »Totem-Poles«. Jsouce od 
hora dolů pokryty, vyřezáváním, nesou nahoře pitvorné sochy lidí, medvědů, vlků, ptáků a ryb. Co znamenají, nedá se vždy přesně určití. Patrně mají zvěčniti činy toho či onoho, 
jenž nedaleko jejich stanoviska žil nebo byl pohřben. Na některých jsou zvláštní, znakům podobná znaménka, z nichž možno souditi na kmen, jemuž zesnulí náleželi. Představuje-1 i 
na př. »Totem-Pole« medvěda a ručnici, jest to na jisto; hrubým symbolem fakta, že jistý muž za jistých neobyčejných okolností skolil medvěda. Většina těchto sloupů má 1 metr 
v průměru, vysoké pak jso u '9 m etrů/někdy však i 18, 24 ba i 30.metrů. Jak  se zdá, výška sloupu řídila se hodností, zesnulého. Tyto památky po praotcích mnozí domorodci 

■mají v takové úctě, že nechtějí se nikterak od nich odloučiti! Patrně jen boháčům bylo popřáno cti míti Totemské. sloupy. Ačkoliv toto řezbářské dílo zdá se nám.býti hrubým, 
stálo přece domorodého umělce mnoho času a práce. Dále přikazoval zvyk, jakmile takový sloup byl zřízen, vystrojiti hody všem, kteří k tomu přišli. Taková ozdoba mohla tedy 
dotyčným rodinám způsobiti výloh třeba několik set korun.



BÍLÝ DŮM VE WASHINGTONU. — Vlastní jméno této budovy jest »Executive Mansion« (úřední obydlí presidentovo), jest však daleko široko známá pod jménem »The White 
House« (Bílý dům). Budova z bíle natřených kvádrů jest velice jednoduchá, přece však významná. Ačkoliv má toliko jedno poschodí, přece celá budova zdá se býti mnohem vyšší 
pro osm jonických sloupů, které Aesou průčelí hlavního vchodu. První plnomocník, jenž Bílý dům obýval, byl president Adams roku 1800; od té doby jest stále bydlištěm vrchní 
hlavy republik. K Bílému domu patří asi 30 hektarů půdy, z nichž 8 hektarů zaujímají soukromé zahrady presidentovy, které však nejsou tak ohraničeny, aby poskytovaly jemu 
a jeho rodině úplné osamocenosti. Hlavní komnatou Bílého domu jest »East-Room« (východní pokoj), 24 metrů dlouhý a 12 metrů široký, bohatě vyzdobený sál. Budovu možno 
si každodenně prohlédnouti od 10—3 hodin odp. Pracovna presidentova a soukromé pokoje jeho rodiny nacházejí se v prvním poschodí. Dějiny Bílého domu jsou přirozeně ději
nami země a sice potud, pokud jsou ve vztahu s vynikajícími muži, kteří zaujímali křeslo presidentské. Ne bez vnitřního pohnutí pozoruje Američan tuto skromnou budovu, pod 
jejíž střechou bydlel kdysi Abraham Lincoln a Ulysses S. Grant.



MAMMOTH HOT SPRINGS (HORKÉ PRAMENY), V YELLOWSTONSKÉM NÁRODNÍM PARKU. — Stojíme zde u vchodu oné čarokrásné části Spojených států, která kongresem dána 
byla národu k užívání jako veřejný park a zábavní místo. Rok od roku krása Národního parku oceňuje se vždy více a vice- Jest dlouhý 104 a široký 88 kilometrů a nachází se ve výši 
2000 metrů nad hladinou mořskůu. Jeho hory vypínají se do výše 3000—3600 metrů a lesknou se věčným sněhem a ledem. - V geologickém ohledu poskytuje tato krajina mnoho 
neobyčejného. Padesát gajšírů vyhazuje zde vodní sloupy do výše 15—65 metrů a jejich kouř vystupuje ještě Výše! Asi 1000 pramenů vytryskuje z půdy, jejíž teplota dosahuje 
55—70° F .! Známé Yellowstonské jezero, v nejjižnější části parku, jest nejkrásnějším jezerem světa; jest 35 kilometrů dlouhé, skoro 2400 metrů nad hladinou mořskou, 100 metrů 
hluboké, čisté jako křišťál a obklopené sněžkami 1000—1500 metrů vysokými. Také 120 metrů vysoké vodopády řeky Yellowstonské, jakož i podivuhodná vápencová ložiska, která 
známa jsou jako »Grand Terráces« (veliké terrassy), nacházejí se zde. Všechny tyto krásy převyšuje ještě »Grand Canyon« (veliká roklina), jehož skoro kolmé skalní stěny, ve vzdá
lenosti několika set metrů od sebe, vypínají se do výše až 500 metrů. Podíváme-li se mezi tato skaliska dolů, zdá se nám, že vidíme zoužený stříbrný veletok; podíváme-li se 
však v roklině-vzhůru; zpozorujeme toliko úzký pruh oblohy, jenž táhne se jako modrá páska mezi žulovými břehy. Rozmanitě zbarvení skal této veliké rokliny vyvolává zde svě
telné efekty, které nedovede překonati žádný přírodní zjev.



BURSA V PAŘIZI. — Nacházíme se před budovou, v níž jmění stejně lehce se nabývá jako ztrácí. - Obklopena jsouc 66 korinthskými sloupy, připomíná bursa chrám na foriim v Římě 
Tomu, jenž zná obchodní bursu v Novém Yorku nebo Londýně, obchodní ruch na pařížské burse neposkytuje ničeho nového. Přece však jest ruch, křik a povyk v těchto síních 
denně od 12—3 hodin neobyčejný: zimničné rozčilení »bullů a bearů« (haussistů a baissistů) má skoro všude stejný ráz, ať již pak jest bojiště na Wall-streetu, u jezera Michigan
ského, u Temže nebo zde v Paříži. Kdo pozoruje s galerie bursy tento ruch nebo zastaví se na schodech, aby četl na tvářích šťastné nebo nešťastné spekulace, ten nalezne zde 
bohaté pole ke studování zajímavých okamžiků lidského života. Tento »Plače de laBourse« jest hlavní stanicí pařížských omnibusů, které i při svém velikém počtu zřídka stačí veli
kému počtu cestujících. Tlačenice, jako v amerických vozích, jest zde nemožná. Kdo chce do vozu vstoupiti, koupí si dříve číslo v pisárně na ulici a jest takto oprávněn k sedadlu. 
»Kdo dřiv přijde, ten dřiv mele«, zde důsledně se provádí; je-li vůz obsazen, odjede a nade dveřmi objeví se slovo »Complet« (obsazeno). P řitom  vzpomínáme si na zvědavého 
turistu, jenž smutně prohlásil, že jest v Paříži jen jediné misto, kterého nemohl nikdy spatřiti, a sice místo »Complet«. Jakmile ubožák chtěl jeti do »Conjpletu«, povoz před 
nosem mu ujel!



DĚDOUŠEK NIL VE VATIKÁNĚ, V ŘÍMĚ. — Pod obloukem Vatikánu spočívá v orientalském klidu veliká antická socha, která představuje boha egyptské řeky. Před třemi sty 
roky byla v starém Římě vykopána. V této pamětihodné půdě jsou najisto ještě jiná umělecká díla starověku skryta,' Socha jest bohatou na skutečnost i allegorie. Klidně, jako 
řeka samotná, která teče kolem nehÿbhé sochy, opírá se veliká postava o sfingu; levá ruka drží roh hojnosti, symbol úrodnosti, která povstává každoročním zavodněním Nilu. 
Šestnáct trpáslíků—  šestnáct palců stoupání a klesání řeky — hraje si na ramenech a údech boha řeky. Se založenýma rukama stojí jeden z těchto malých geniů vzpřímen v rohu 
hojnosti, symbolu největšího zaplavení; uprostřed bohatství zemědělských výrobků tváří se malý čtverák spokojeně. Není divu, že staří Nil zbožňovali, neboť bez ročních zúrodňu- 
jících povodní řeky byla by celá krajina pustinou! Egypt jest v pravém slova smyslu darem otce Nilu; úrodnosť země sahá zrovna tak daleko, kam až jeho vlny každoročně do
sahují. Za tímto pruhem začíná smutná poušť, která již před lidskou pamětí byla stále s Nilem v boji. S úzkostí a hrůzou dívají se lidé jinak na neštěstí přinášející stoupání řek, 
kdežto povodeň Nilu vyvolává toliko vděkuplné modlitby; čím dále jeho vlny ženou se do země, tím bohatěji dopadnou žně.



BURSA V BRUSSELU. — Každý ví, že Brussel považován jest za malou Paříž, a skutečné také podobnost jest nápadnou. ' Rozumí -se, že ulice a budový nejsou úplně stejné, ale 
v obou městech vítá nás týž jazyk, tytéž známky; zbarvení budov-v Brusselu má týž měkký tón, jenž, v Paříži oku tak mile lahodí; také krámy, kavárny a procházky připomínají 
Paříž. Předmět našeho obrázku podobá se pařížské Opeře, zde však jest to bursa! A jaká bursa! Jest s městem v úplné shodě. Brussel jest bohatý. Belgie vzrůstá. Země není sice 
rozlehlá, za to však všechno děje se nejen ku zdaru, ale také k  okrase tohoto malého království. V mnohém ohledu jest malý,‘dobře spravovaný evropský stát dnešního dne 
mnohem lépe na tom nežli stát mocný, jenž udržuje veliké stálé vojsko, jelikož musí býti stále k válce připraven. Tak aspoň zdá se to býti v Belgii, která říkává: »Třeste stromem, 
ovoce již sama sesbírám!« Tato krásná bursovní budova byla skončena r. 1874 a stála 4,800,000 zlatých. Této ohromné částce se nedivíme, prohlédneme-li si blíže velkolepé 
skulptury, sloupy a sochy, jež uvnitř budovy jsou mnohem krásnější nežli venku ňa budově.



»TOWER O F  LONDON«. — Žádná budova tohoto největšího světového města nemá důležitějšího historického významu jako starý»Tow er«, bývalá dtedella Londýna. Jako po 
Staletí, tak i nyní shlížejí pochmurné zdi. vážně na Temži. Některé z hlubokých základních kamenů byly prý položeny již za doby Julia Caesara. Nejčelnější čásť massivní budovy 
jest v předu se nacházející tak zvaný »White Tower« (bílá věž) se čtverým cimbuřím, jenž vystavěn byl asi r. .1079 na počátku panování Viléma Dobyvatele. Bílá věž! Jest to jméno, 
jež málo se hodí k jakékoliv části zámku! Černé a pochmurné jsou její zdi zvenčí, černé a pochmurné jsou události anglické historie, které zde se odehrály. Jak mnohý šlechetný 
muž, jak mnohá šlechetná žena úpěli zde ve vězení, jak mnohý proléval zde horké slzy/jehož jméno slavně jest zaznamenáno v listech dějin! Třináct dlouhých let ztrávil slavný 
sir Walter Raleigh v malé cele, 3 '/, metru dlouhé a 2*/2 metru široké! Zde držáni byli v přísném vězení nejdůležitější zajatci skotských válek a zde.byl šlechetný Wallace zmrzačen 
a pak utracen. Nevinná lady Jane. Grayová byla zde sťata,- a klidně, až do posledního okamžiku za svého manžela se modlíc, kráčela Anna Boleynová k popravišti. Každý kámen 
na těchto starých náspech jest listem historie, skoro všechny dovedou vypravovati o zděšení a hrůze. Nyní slouží ̂ starý Tower částečně za zbrojnici, částečně jako museum. Jen 
znalci historie se podaří- při nynějším užívání místností představiti si obrazy minulosti.



PŘÍSTAV. HAMBURSKÝ, V NĚMECKU. — Hamburk rozkládá se při Labi a sice tam, kde vtéká do něho Alster, jeden z přítoků. Velice rozlehlý přístav jest ve své nynější po
době dílem nové doby. Dříve nacházelo se město v jisté vzdálenosti od hlavního ramene Labe a výtok Alsteru sloužil tehdáž za přístav; tu však Labe bylo velkolepým stavebním 
podnikem uvedeno do svého nynějšího koryta. Nábřeží hamburská táhnou se nyní do dálky na 5 kilometrů a poskytují, posázeny jsouce stromovími pěknou promenádu. Lodi o po
noru 4 */2 metru mohou kotviti v městě; velikými jeřáby zdvihá se jejich náklad a skládá se do skladišť. Tato nacházejí se u četných průplavů, které táhnou se městem, tak že 
k  pouliční dopravě jest třeba více jak 60 mostů. Jak náš obrázek ukazuje, jest přístav hamburský neobyčejně oživený. Četné parníky, plachetní lodi a čluny rozmanitých druhů 
pokrývají řeku a kotví těsně u břehu. V přístavě jest mísl.0 pro 400 zámořských a 800 říčních lodí. Proto nelze se diviti, že Hamburk jest hlavním obchodním místem evropské 
pevniny a že vysýlá své parníky a plachetní lodi'do všech- dílů světa. Hamburk jes‘t  velice staré město a dle pověsti bylo založeno r. 809 Karlem Velikým, V okolí města jest 
mnoho hezkých vesnic, pěkné procházky a rozkošné villy, zejména v Ottensenu při Labi.



FÓRUM V ŘÍMĚ. — Úchvatný jest pohled, jejž poskytuje toto místo, bývalé středisko vzdělanosti, duševní sídlo; velikého římského světa. Zde jest ohnisko, ? něhož vycházely 
cesty do nejzazších hranic veliké říše caesarů, a právě zde uprostřed vypínal se zlatý milník, od něhož byla měřena každá vzdálenost. Není snadno nyní představiti si bývalou 
nádheru Fůra. Na mnohých místech stojí dosud pilíře a oblouky, sokly a zbytky zdí; to, co nyní vidíme, jest však ničím U porovnání s tím, có kdysi zde bylo. Osm statných 
sloupů, z chrámu Saturnova vypravuje o.kráse této budovy, jež byla postavena r. 490 před Kr. Z chrámu Vespasianova stojí zde dosud tři sloupy jako památka. Také oblouk 
Septimia Severa jest dobře uchován. Snad spočívala kdysi ruka Scipionova nebo Caesarova na hlazené ploše těchto kamenů! Snad rozléhala se kdysi slova Ciceronova v sloupových 
-chodbách, z nichž dosud některé se uchovaly! Vždy znovu a znovu vrací se sem turista, aby nerušeně pohroužil se zde do veliké minulosti. Jak mnohý spěchá zde kolem 
a vrhne toliko zběžný pohled na místa, aniž by na to pomyslil, že stojí tam, kde kdysi povstalo římské právo, v době, kdy divoké hordy na půdě, kde nyni Paříž stojí, zabývaly se 
lovem, a kdy Anglie byla skoro neznámou žerní barbarů.



ABBOTSFORD V ANGLII. — Návštěva tohoto krásného bydliště sira Waltera Scotta, slavného romanopisce a básníka, jest neobyčejně vděčná. On sám dal Abbotsford vystavěti 
a vlastní rúkou zasadil mnoho stromů sousedního parku. Miloval tuto půdu již k vůli ní samotné, neboť náležela kdysi opatům z Melrose ,a nacházela se na ,blízku Melrosského 
opatství, jehož krása_nadchla Scotta k některým jeho nejlepším básním. Krásný zámek,nezůstal pouhým útulkem básníkovým: stal se pravým bojištěm, kde genius chopil se práporu 
proti armádě hrnoucích se ztrát, které mnohého statečného bojovníka srazily k zemi. Úpadek jeho nakladatele hrozil siru Waltru Scottovi úplným schudnutím ; hlavním účelem jeho 
života stalo se nyní uchovati oblíbené sídlo a Vyhověti požadavkům věřitelů až do krajní míry. Zaplaceni dluhu zdálo se býti nemožným. Scott však toho nedbal: převzal celý
dluh 1,440.000 zlatých a vyžádal si času. Během čtyř roků zaplatil věřitelům skoro milion zlatých, za kterouž příčinou pracoval denně deset, dvanáct i čtrnáct hodin. Pérem nebyla
dosud nikdy ani před tím, ani potom taková částka vydělána! Zvykem Waltra Scotta bylo záhy zráná, dříve než jeho četní hosté mohli na to pomysliti, vstáti a pilně psáti; tak 
také činil pozdě večer, kdy všichni se domnívali, že již dávno spí. Jen tímto zvykem tajně pracovati dovedl Scott tak dlouho zachovati incognito autorství Wawerleyských novel. 
Dne 21. září 1832 zemřel šlechetný Skot zde v Abbotsfordu; členové rodiny obklopili úmrtní lože básníkovo, a jeho nejstarší syn uzavřel mu polibkem oči» Žádný iimělec nedovedl
zobraziti onen vznešený klid, kterým vyznamenávala se jeho tvář po smrti.





PRŮPLAV MAHMUDUV, V EGYPTĚ. — Mohammed-Ali, slavný místokrál egyptský, dal r. 1819 toto velkolepé dílo vykonatL Hodlal tímto průplavem spojiti město Alexandrii 
s Kahyrou a deltou Nilu a zároveň opatřiti Alexandrii nilskou vodou. Podařilo se mu to, ale stavba vyžádala si nesmírných lidských obětí. Donutil 250.000 sedláků, aby pracovali 
jako galejní otroci; z těch zahynulo 20.000 přílišnou prací a nelidským zacházením. Výlohy obnášely asi 3,60.0,000 zlatých. Tato umělá řeka jest dosti hluboká pro bárky a malé 
parníky; tam, kde připojuje se k ní rameno Nilu, jsou břehy opatřeny silnými kamennými hrázemi. Čtyři parní stroje, každý o stu koňských sil, ženou vodu do Alexandrie. 
Průplav ten jest Egyptu nesmírně užitečný. Všude, kamkoliv vnikne voda Nilu, panuje život a úroda. Kam vlny řeky se nedostanou, tam vše jest mrtvé, tam jest — poušť. Tak 
jest dnes, jako před tisíciletími, hlavním zaměstnáním Egypťanů zavodňováni. Tento Nil požehnání přinášející jest opravdu skvostnou řekou. Jsa od východu i západu sevřen 
vyschlou pouští, odnímá jejímu úmornému objetí oba dlouhé pruhy u svých břehů, bývalou egyptskou zemi divů, a dosud stávající Egypt.



VOLKSGARTEN A THESEUM VE VÍDNI: — Na Vídeňském náměstí a nedaleko císařského- hradu ,nachází se slavný park Volksgarten. Vídeň jest bohatá na zábavná místa, 
z nichž toto jest nejoblíbenější. Záhony květin, stinné cesty a vodotrysky jsou založeny rozkošně a vkusně; jsou v úplné shodě s célým rázem města. Obklopen jsa nesčíslnými 
stoly, stojí zde také chrám hudby, tato nezbytná známka každého parku ve Vídni.' V žádném jiném městě světa neslyšíme tak často' a všude veselou hudbu, při. níž tepna mocněji 
bije, a při níž každý bezstarostně a vesele hledí do světa. Za krásných letních večerů hemží se zde spousta slušně oblečených občanů, šviháckých důstojníků a hezkých Vídeňaček, 
kteří vesměs zdají se ničeho nevěděti o starostech a zármutku. Zdá se, jako by panovala zde jižní veselost a život, a tu pak možno pochopiti, když Vídeňané s nadšením pějou 
o svém zamilovaném městu: »Es gibt nur a Kaiserstadt, es gibt nur a Wien!« (Jest jen jedno císařské město, jest jen jedna Vídeň.) Malá mramorová budova ve Volksgartenu má 
iméno Theseum, jelikož nacházela se v ní krásná mramorová skupina »Boj Thcsea s Kentaury» od Canovy. Skupina ta byla nedávno dopravena do Nového císařského musea.



CAŘIHRAD A BOSPOR, V TURECKU. — Je-li nějaké město světa, jehož poloha spojuje krásu s užitečností, a které v nádheře zaujímá závidění hodné místo na zemi, pak jest to 
najisto Cařihrad. »Miláček osudu«, tam na prahu dvou pevnin, zasluhuje opravdu svého jména: »Ráj sultánův!« Zde podává si Evropa s Asií navzájem ruku a dívají se sobě do 
očí.-Mezi oběma-jest mořský pruh, Bospor, který spojuje Černé moře s Mramorným. Zde jest nejlepší a nejbezpečnější přístav, jenž světové plavbě otevřel svou náruč; klidně 
lesknou se vlny, podobající se mostu z lapis lazuli, který spojuje Východ se Západem. Nejstarší část Cařihradu, zvaná Stambul, jest pěkně zaokrouhlený výběžek do moře, jehož 
krajní špička známa jest pod jménem »Serailový výběžek«. »Zlatý roh«, krásný záliv, prostírá se na'jedné straně tohoto výběžku, a vráží do země v pravém úhlu, směrem k Bosporu. 
Jestliže Bospor dělí dva díly světa,-pak »Zlatý roh« rozděluje Cařihrad na dvě veliké polovice, Tureckou — Stambul a evropskou — GalatuaPeru. Pohled na hlavní město sultánovo 
poskytuje jednu z nejkrásnějších panoram světa. Krásné jsou netoliko vlnami, omývané břehy, ale i pestré domy, mešity, mramorové paláce a nesčíslné pěkné minarety, jichž 
špičaté věže. vypínají se k nebesům jako hlazené mramorové sloupy, kterými pokochá se oko divákovo. IC nejpamátnějším budovám Cařihradu náleží »Aja Sofia« (Svatá Sofie), 
bývalý křesťanský chrám, jenž v mešitu byl obrácen.



PONTE VECCHIO VE FLORENCII, V ITÁLII. Žádný most není malebnější jako tento nejstarší, »Vecchio« aneb »Starý most«, jenž vede přes Arno. Starým je skutečně, neboť již 
před 500 roky byl vystavěn. Mezi středními pilíři nacházejí se tři oblouky, které poskytují překrásnou vyhlídku po řece nahoru a dolů! Již po staletí takřka se lepí klenotnické 
a zlatnické krámy na tento most, jako korále na spodek lodní. Nad těmito vznášejícími se obchody ukazují okna cestu, která dříve nazývala se »Galerií velkovévodovou«. Chodba 
ta byla vystavěna za příčinou spojení paláce Uffizi na jedné straně Arna, s palácem Pitti na druhé Straně řeky. Nyní, kdy oba tyto paláce staly se veřejnými místy umění, jest 
tato cesta každému otevřenou. Jak náš obrázek ukazuje, vede po obou březích krytá chodba dále k oběma palácům. Tento starý most vyvolává živé vzpomínky na historickou 
minulost města. Najisto velicí Florentiňané, jako Michel Angelo a Benvenuto Celleni, vstoupili leckdys na tento most a opírali se o jeho zábradlí. Také obrazotvornost zasypala 
hezkou starou stavbu romantickým kouzlem. V krásném románu Jiřího Eliota, »Romola«, vrhá se Tito přes pilíře Pont Vecchia, aby unikl luze; spustí se do řeky a pluje k zemi, 
kde vysílen klesá na břeh, aby zde nalezl smrt, které si zasloužil, a sice slabou rukou starce, jejž byl zradil.



DOMY ADOBSKÉ V NOVÉM MEXIKU. — Zcela zvláštní způsob stavby nacházíme v Novém i Starém Mexiku a sice primitivním, a laciným způsobem zřízené domy adobské. 
Jako před staletími, tak také dnes užívá se zde jako staviva cihel tak zvaných »adobe«, na slunci pečených vepřovic. Užívalo se jich také v Egyptě a Svaté zemi; mnohým městům 
Mexika dodávají tyto nesčetné adobské domy s plochými střechami rozhodně orientálského rázu. Hezkým stavivo to není. Již barva těchto domů, černá jako. chléb, vypadá dosti 
smutně. Jen málo okének propouští světlo do těchto chatrčí a velmi zřídka proráží komín jednotvárný povrch střechy. Komínů zde ovšem není třeba, neboť v celém Novém Mexiku 
jako vůbec v celé krajině na jih od R io , Grande, neužívá se ohně ani k ohřívání, ani k vaření, leda takových pokrmů, které připravují se na pánvi nebo malých cihlových kamnžch, 
vytápěných dřevěným uhlím. Zcela právem se tvrdí, že polovice světa neví, jak žije druhá polovice. O obyvatelích těchto adobských domů víme málo; kdo může však říci, že 
v těchto chudičkých chatrčích nebydlí rovněž tak šťastní lidé, jako bydlí ve skvostných palácích?



CLIFF-HOUSE A SEAL-ROCKS, ZLATÁ BRÁNA, V KALIFORNII. Na jižní straně rozkošného zálivu před San Franciskem, před známou Zlatou branou (Golden Gátefvýpíná se 
Cliff-House. Jak jméno jeho dokazuje, dům tento stojí na skále kolmo z moře vystupující a poskytuje se svých krásných, stinných verand okouzlující, velkolepou vyhlídku na 
nekonečný oceán. V nepatrné vzdálenosti od hostinců vyčnívají »Séal-Rocks«, po jejichž příkrých svazích ustavičně prohání se množství tuleňů; každým okamžikem vrhají se znovu 
dó vln; a vyrážejí radostné křiky, které i při hučení moře možno zřetelně slyšeti. Zvířata tato jsou pod ochranou zákona a proto chovají se zcela beze strachu a nucenosti; některá 
z nich váží aspoň 500 kilogramů; jsou to patrně vůdcové stáda, neboť činí'nároky na nejslunnější místa na skalách, držíce se zásady: »moc dává právo«- Rozumí se, že Cliff-House 
jest oblíbeným zábavním místem; kromě různých jiných předností jest zde zaopatření výtečné. Za hotelem rozkládají se výtečné zahrady milionáře Adolfa Sutra, jenž velkomyslně 
dovoluje do nich vstup . obecenstvu. Také desítikilometrová cesta sem z města jest velkolepou. Cesta vede velikým »Golden-Gate-Parkem«, v němž nacházejí se cestičky, 
květinové záhony a jízdní cesty.



VÍTĚZNÁ BRÁNA V PAŘÍŽI. — Mluvi-li se o Paříži, třeba častěji užívati superlativu. Tvrzení, že tato vítězná brána jest nejhezčí světa, jest snad smělé, ale jest přece pravdivé. 
Stavba započata byla Neapoleonem I. v upomínku na jeho veliká vítězství roku 1805 a 1806. Brána tato, vystavěná dle vzoru starořimských vítězných bran, překonává tyto nejen 
svými obrovskými rozměry, ale i svým imposantním zjevem. Přispívá k tomu také neobyčejně příznivá poloha. Vítězná brána vypíná se na malé vyvýšenině, od níž vychází 
dvanáct nejkrásnějších pouličních stromořadí, mezi nimiž první místo zaujímá světoznámá promenáda »Pole Ely sej ská« (Champs Elysées). Četné mramorové reliefy zvěčnují hrdinské 
činy Francouzů, a na mcdailloriech, které jako štíty zdobí nejhořejší čásť, možno čisti jména různých vítězství. Na vnitřní straně brány nacházejí se jména 656 generálů republiky 
a císařství. Každou ze čtyř stran mocných pilířů zdobí obrovská reliéfová skupina; z oněch dvou, jež vidíme na našem vyobrazení, představuje první Napoleonaf, korunovaného 
bohyní Vítězství, druhá pak Francii, svolávající své syny k obraně země. Brána tato jest vysoká 53 a široká 48 metrů; toto udání stačí, bychom si učinili pojem o její 
rozměrech.



KAŠMÍRSKÉ ÚDOLÍ, V INDII. — O kašmírském údolí a jeho kráse se již tolik toho navyprávělo, že se stalo bezmála již čarovnou žerní z pohádek, opravdovou utopií. Moha- 
medánští básníci krásu tuto ve svých chvalozpěvích valně přehnali, a Tomáš Moore, jenž vše to měl za bernou minci, připojil k básním těm moderní názory a zvolil si údolí za 
jeviště různých svých romantických básní. A přece skytá údolí krásný pohled — brzo v nádherné pestrotě barev podzimních, jsouc věčně obklopeno sněhem pokrytými horami 
a protékáno klidnou, jak zrcadlo jasnou řekou, jež se vine hadovitě stinnými háji. Údolí Kašmírské jest náhorní úval, sevřený se všech stran horami Himalájskými severně ód 
Pcndžabu a svlažováno jest řekou Ihelum. Při největší délce 190 kilometrů dosahuje největší šíře 120 kilometrů. Angličtí sportsmani lovili v poslední době tak houfně v této končině, 
že zvěř nalezne se nyní jen pořídku a to v nejskrytějších slujích a na nejvyšších horách. Druhdy byla zde hojnost antilop, kozorožců, pižmoňů, divokých koz, hnědých a černých 
medvědů i levhardů. Zátočiny řeky, vinoucí se semo tamo obdělanými polnostmi, a svěží lučiny kolem ni činí z dálky dojem orientalského koberce, a jest jisto, že pestré toto 
vzezření krajiny mělo též jistý vliv na pestrost barev krásných, indických shawlů, jež zde pracně vyráběny a jimž se dostávalo od celého západu tak velké přízně.



PŘÍSTAV V AUCKLANDU, NA NOVÉM ZEALANDU.— Krásná poloha Aucldandu při moři přinesla mu jméno »Neapol Nového Zcalandu« nebo také »Korinth Tichého oceánu«. 
Na cestě z Honolulu do Sydney jest to první přístav, v němž staví parníky. Podnebí jest tak zdravé, že Auckland pokládán jest za léčebné klimatické město. Nový Zealand jest 
většině lidí skóro neznámý a tito sotva asi tuší, že na druhé straně zeměkoule nachází se kvetoucí město se 70.000 obyvately, které má své nemocnice, veřejné knihovny, musea, 
divadla, opery a botanické zahrady, a které podmořským kabelovým lanem spojeno jest s ostatním světem. Celý Nový Zealand navštěvován jest zemětřesením, což však nezdá se 
býti nikterak na závadu příznivému vývoji země. Na malém prostranství možno napočísti 60 sopečných kuželů! Proto také až do nedávná všechny domy v městě byly stavěny ze 
dřeva. Auckland obklopen jest velikými, velice četnými lesy; štíhlé, skoro 30 m vysoké kmeny považovány jsou za nejlepší stavební dříví pro lodi. Cenným jest netoliko dříví 
těchto stromů, ale také pryskyřice jejich, která přichází v ohromném množství do obchodu. Pryskyřice vypadá jako jantár a používá se jí hlavně k hotovení laku. Nový Zealand 
sestává ze tří ostrovů, jež jsou skoro tak veliké jako Anglie, Skotsko a Irsko, a takž podobá se svým širým mořským pobřežím mateřské zemi.



HAVANA, NA KUBĚ. — Kuba, jeden z nejúrodnějších ostrovů země, má rozkošně podnebí a rovněž takové krajiny. Bohužel lidé, jak často se stává, kazí zde mnoho na bohatých 
darech přírody. Rozlehlé pozemky, kde kdysi rostla cukrová třtina, kávovník a tabák, byly zpustošeny povstáními, revolucemi a srážkami se španělským vojskem. Co v obchodním 
ohledu mohla by býti Havana za příznivých okolností, možno lehce uhádnouti, uvážíme-li rozkošnou polohu města a bohatství země, jíž měla by býti přirozenou branou. Po čtyř
denní plavbě výborné parníky dopraví cestujícího z Nového Yorku do Krásného zálivu, při němž rozkládá se Havana. Výlet ten jest tak oblíbený, že zařízeny jsou zde dobré 
hotely, v nichž za zimních měsíců zdržuje se mnoho, cizinců. Pohled na přístav z pokojů výše položených těchto hostinců jest neobyčejně krásný. Způsobem staveb a řečí, mravy 
a zábavami jest Havana, jak samo sebou se rozumí, španělskou. Zápasy, s. býky baví Havaňany stejně jako obyvatele Madridu a Sevilly. Slavní matadorové přicházejí ze Španělska 
na Kubu, aby zde sbírali vavříny a sice zrovna tak, jako přicházejí evropští operní zpěváci do Nového Yorku. Každý ví, že na Kubě roste nejjemnější tabák světa; pravá havana 
jest každému milovníku »rozkošné byliny« nejmilejším požitkem.



LEDOVEC MUIRUV NA ALJAŠCE. — Jest sotva jiného tak úchvatného a velkolepého přírodního zjevu, jako jest podivuhodný ledovec Muiruv v »Glacier-Bay« na Aljašce. Za.ním 
vypínají se 5000 až 5400 m vysoké hory. Do zátoky samotné vniká třpytíc se a lesknouc, asi 100 m vysoká a asi 2 km dlouhá, zkamenělá řeka, která v letních měsících vytrvale 
a neúnavně urazí denně 14 m! Dále uvnitř země jest tento ledovec 5 km široký a patnáct jiných ledovců jej obklopuje a napájí. Zábavní parníky přibližují se, pokud to opatrnost 
dovoluje, a v němém obdivu stojí cestující před touto pomalu se pohybující, ztuhlou Niagarou, od níž odlučují se často obrovské ledovce, aby pak s hromovým rachotem valily 
se dále. Ustavičně duní rachot těchto padajících obrů; tajemný rachot přichází přímo ze samotného ledovce: jest to praskot rozdrcených ledových spoust, které vrážejí mezi mocné 
skalní útesy, aby proklestily si cestu do moře. Celé spousty ledovců, které denně hromadí se zde u výtoku, aby pak ve skvělé nádheře, ozářené sluncem, nebo v pochmurné 
ztuhlosti pod oblaky spěchaly dále k oceánu, kde konečné v teplejší vodě se rozpouštějí. Avšak nejen 100 m nad hladinou mořskou vypíná se tento ledovec, ale on sahá také 
140 m pod ni! Kdo může si představiti onu ohromnou sílu, která zde ustavičně pošinuje tento obrovský klín z vnitra hor? Slovy nelze vylíčiti nádheru tohoto ledového náspu, 
když zapadající slunce rozlije, nad ním své Zářící světlo. Tu nacházíme se před nesčíslnými duhami nebo před svítící hranolovou horou. Tento div světa má jméno profesora 
Muira, státního geologa Kalifornie.



KAPITOL VE WASHINGTONU. — Každý Američan muže nyní býti pyšným na město, které jest střediskem vlády. Na míle se táhnoucí asfaltové cesty, široká, rozlehlá stromořadí, 
velkolepé veřejné budovy a nádherné domy dělají z Washingtonu krásné, vábné město. Zvláště vynikajícím jest Kapitol; jeho 100 m vysoká kopule jest z každého města metro
pole viditelná^ a dokazuje slova básníkova, že »krásné přináší vždy radost«. Vždy znovu musíme se obdivovati této kopuli v její krásné souměrnosti, která s jemnými formami 
svých oblouků podobá se obrovskému mramorovému zvonu, na němž vypíná se bronzová socha Svobody. Krásný park obklopuje pahorek, ná němž vypíná se Kapitol. Můžeme 
vstoupiti vysokými, zamříženými vraty, načež ubíráme se záhony květin, terrasami a fontánami k vyvýšenině, kde na široké prostoře nachází se sídlo zástupců veliké republiky. 
Základní kámen střední stavby položil sám Washington r. 1792. Po obou stranách střední stavby vypíná se křídlo z bílého mramoru, 47 m dlouhé a 79 m vysoké. Tato skvostná 
budova jest ve své kráse a pevnosti důstojná národa, kterému určena jest sloučiti. Vyhlídka z altánů Kapitolu jest neobyčejně krásná a rozsáhlá: obsahuje celé město, záhyby 
Potomaku, vojenský hřbitov v Arlingtonu a pahorky Virginie. V předu na lučinách vypíná se Greenoughova obrovská soch Washingtonova, na jejíž podstavci stojí známá, ale 
pravdivá slova: »První v. boji, první v míru, první v srdcích svých krajanů«.



NOVÝ YORK A BROOKLYNSKÝ MOST. »Všemu časem se zvykne,« jest pravé přísloví. Staří Egypťané sotva povšimli si svých pyramid, jichž obrovským rozměrům během ně
kolika let přivykli. Rovněž tak lidé v Novém Yorku a Brooklyne nenacházejí ničeho zvláštního na velikém provazu z ocele a železa, jenž spojuje jejich města, zkrátka z toho důvodu, 
že vídají obraz ten každodenně. A přece jest tento most divém světa! Každá z jeho mocných věží spočívá na spodní stavbě ze žlutého smrkového dříví, která na brooklynské 
straně dosahuje 14 metrů, na novoyoršké straně 24 metrů hloubky pod hladinou vodní. Na těchto ohromných základech zbudované věže vyčnívají do výše 82 metrů. Most sám držán 
jest čtyřmi provazy z ocelového drátu, z nichž každý má 39 centimetrů v průměru a jichž odchylka od přímé čáry obnáší 43 metrů. Délka napjatosti přes East-river od jedné věže 
ke druhé obnáší 487 metrů. Celá délka stavby jest 1827 metrů. Na šířce 26 metrů nachází se uprostřed cesta pro pěší; pak jsou zde koleje, po nichž každé tři minuty jedou vlaky 
drátěným lanem tažené a konečně dvě jízdné cesty. Most uprostřed, při vysokém stavu vody, vypíná se 41 metrů nad hladinou, tak že plavba netrpí nijaké újmy. Tato velkolepá 
stavba byla započata v lednu r. 1870 a skončena byla v květnu r. 1883. Výlohy obnášely asi' 36 milionů zlatých. Povozy platí 2 centy (5 kr.), pěší neplatí ničeho. Přes 
most přejde denně asi 150,000 osob.



»HOTEL DE VILLE«, V PAŘÍŽI. — Tato velkolepá budova byla ná témž místě' znovu vystavěna, kde stál starý »Hotel de Ville«, spálený Komunisty r. 1871. Zevnějšek budovy 
imponuje netoliko svou velikostí, ale také krásou svých ozdob. Kopule, věže, okna, ano, i komíny jsou ozdobeny sochami nebo pěknými sochařskými pracemi. Divák nalezne zde, 
celý zástup slavných mužů pařížských a na střeše deset obrovských pozlacených soch heroldů, kteří zdají se svolávati lid do radnice. Také dvory a poradní pokoje jsou bohatě 
vypraveny obrazy a sochami. Tato nová stavba vyvolává vzpomínku na dřívější radnici, na misto, které za revoluce r. 1789 bylo tak důležité. Sem byli tehdáž ve vítězoslávě dopra
veni dobyvatelé bastilly. Zde nešťastný král Ludvík XVL před rozechvěným zástupem lidu nastrčil si trojbarevnou kokardu. V těchto zdích pokusil se Robespierre po svém zatčení 
o sebevraždu,, s těchto stupňů prohlašoval Louis Blanc r. 1848 francouzskou republiku. Sotva lze věřiti, že Francouzi sami zničili tuto historickou budovu! A přece byli to Komu
nisté, kteří dne 20. května 1871 přinesli sudy s prachem á petrolejem do těchto krásných síní a kteří, vyzváni jsouce vládním vojskem, aby radnici vyklidili, připravený materiál 
zapálili. Mnozí z těchto ničemů sami zhynuli v plamenech nebo byli rozzuřenými vojáky postříleni. Tak jest to v Paříži: nejkrásnější paláce, živé, veselé ulice a náměstí dovedou 
skoro vesměs vypravovati o dobách hrůzy: Možná, že právě tyto protivy, vyšlé z lidských zápasů a bojů, dodávají Paříži onoho kouzla, jakým nemůže se vykázati žádné mladě 
město, jelikož schází mu historického významu. Rozdíl jest podobný, jako mezi mladými vojenskými nováčky v nové uniformě a lesknoucí še zbraní a starým bojovníkem, jenž ve 
stu bitev na těle i šatě byv pošramocen, opírá se o zbraň krví potřísněnou.



TEMŽSKÉ NÁBŘEŽÍ A OBELISK, V LONDÝNĚ: Jednou z největších novějších ozdob Londýna jest Temžské nábřeží. Zeď při řece jest ze žuly a kryje 2i/2 metru silné a 12 metrů 
vysoké zdivo. Zed ta byla vystavěna za příčinou zřízení 30 metrů široké jízdní cesty, která pokryta jest stromy a parky a opatřena různými přístavišti pro říční parníky. •> Na této 
pobřežní promenádč vypíná se jedna z nejpamětihodnějších památek starověku, které zůstaly světu uchovány: egyptský obelisk, všeobecně známý pod jménem »jehla Kleopatry«, 
která však již před 1500 roky, dříve nežli »siréna ,Nilu« Caesara a Antonia popletla, vytesána byla z jediného balvanu. Převezení této »jehly« z Alexandrie do Anglie r. 1877 
bylo stejně drahým jako obtížným. Po šťastném naložení v Alexandrii ztroskotala se malá, schválně k tomu zřízena železná loď a po nějakou dobu plula opuštěna v zálivu Biskaj- 
sfcém. Kolem plující parník vzal ji do vleku do přístavu Ferrolského, na španělském pobřeží. Odtud byla dopravena do Temže a nyní zdobí pyšně obelisk její břeh. Nyní zdá se 
nám tento symbol zářících slunečních paprsků zde, v městě mlhy a kouře, býti vypovězencem ze země, kde mrak jen velmi zřídka zakalí věčně jasnou oblohu. Jako mnohý 
veliký vypovězenec vyvolává také pyšný kamenný obr na Temži v udiveném diváku vzpomínky na moc a slávu starého Egypta, proti němuž i Londýn jest poměrně 
městem novověkým.





TROSSACHS, VE SKOTSKU, — Romantický mořský okrslek Skotska jest jednou z nejvábnějších částí Evropy, nejen svou přirozenou krásou, ale také kouzlem, který propůjčily těmto 
horám, jezerům, řekám a hradům básně Waltera Scotta a Wawerleyské novelly. Krajina nemá alpského útvaru, nevyrovná se krásou Norsku a přece jest neobyčejně roman
tickou a krásnou; návštěva těchto hor, těchto jezer, těchto lesem zarostlých míst a stinných ostrovů poskytne každému pravého požitku. Cestující, mající na spěch, jede-li z Glas
gowa do Edinburku, může nejkrásnější místa Trossachského průsmyku spatřiti za jediný den. Je-li počasí příznivé, rozkošné obrazy, které zjevují se turistovi při každém záhybu 
cesty, pevně utkví mu v paměti; všude spatří skály, údolí, výšiny, »zbytky bývalého města, kde hory stojí na stráži, aby hájily tak čarovnou zemic. Jakoby chtěly tyto obrazy 
přivolati nás zpět do živějších časů; břečťanem potažený most pne se přes tichou řeku, staré zámecké zdi vystupují z tichého údolí a propůjčují okolí nového kouzla. Větší část 
této krajiny u skotských jezer jest tak slabě zalidněna, že možno ji snadno považovati za park, uchovávaný pro turisty. Již dávno zmizeli kdysi zde usedlí horští šlechtici a několik 
málo bohatých statkářů krajiny tráví často jen několik týdnů v roce na svých rozsáhlých pozemcích, aby zde přijímali své známé nebo lovili zvěř ve svých horách.



KRÁLOVSKÉ STARÉ MUSEUM V BERLÍNĚ. — Jednou z nejlepších budov Berlína a ozdobou »Pod Lipami« jest královské museum. Jeho poloha u »Lustgartenu« jest roz
košná a jeho rozměry velkolepé. Ušlechtilý sloh fagady s jonickými sloupy dodává budově pevného, majestátního vzezření, kdežto čtyři skupiny na střeše, ačkoliv jsou jinak 
obrovské velikosti, při neobyčejné výši jejich polohy zdají se býti neobyčejně malými. Na úpatí velikých volných schodů, které vedou k museu, nachází še obrovská nádržka z hlazené 
žuly, mající 6, 9 metrů v průměru, a 1500 centů těžká, zhotovená z jediného kusu; nádržka tato byla vytesána z desetkráte těžšího bludného balvanu, jenž nalezen byl ve vzdále
nosti toliko 50 kilometrů od Berlína. Umělecké poklady berlínského musea jsou méně četné a drahocenné než mnohé jiné evropské sbírky, neboť Berlín jest mladý a když Bedřich 
Veliký začal mistrovská díla sbírati, mohl jich poměrně jen málo získati. Přece však výběr jest tak zdařilý, že umělecký mecenáš berlínské museum znáti musí. Bedřich Vilém III. 
založil tuto uměleckou budovu r. 1824; dostala jméno »Nové museum«, které jest zvláště bohato na egyptské starožitnosti a staré, středověké i moderní sochy. Cestujícího nejvíce 
zde upoutají Kaulbachem malované fresky schodiště. Najisto sám Michel Ángelo obdivoval by se těmto výtvarům nové doby! Znázorňují dějiny a vývoj lidstva: stavěni 
věže Babylonské, velikou dobu Homérovu, sboření Jerusalema, bitvu Hunnů, hrdinské činy Křižáků a debu reformace. Jen tyto íresky stačí, aby zabezpečily Berlínu vynikající 
misto mezi uměleckými místy. . ’ r



VNITŘEK KOLOSSEA, V ŘÍMĚ. — Před námi rozkládá se královna zřícenin. Osmdesát mocných oblouků vede nás do vnitřka. Zde sešlo se zhusta 87.000 lidí, nescházelo jim však 
nikdy vchodů ani východů. Dle všech vyobrazeni Kolossea, jež jsme spatřili, myslíme, že skutečnost nemůže nám ničeho nového poskytnouti, a přece ani.slova, ani nejlepší fotograf 
nemohou nás zde připraviti o překvapení. Tyto řady rozpadlých oblouků, které v obrovském kruhu vypínají se k nebesům, jsou ve své velikosti oslňující. Jako veliké horské 
jeskyně, z nichž dravci dosud mohou se vyřítiti, jeví se nesčetné brány. Kdo viděl vnitřek Kolossea před třiceti roky, dnes by jej sotva poznal. Dříve nacházely se kolkolem malé 
kaple, v upomínku na křesťany, kteří zde nalezli smrt. Každého pátku odpoledne kázalo se zde o bývalých obětích křesťanského učení a o vítězství, jehož tato víra dosáhla nad 
císařským Římem. Nyní však všude vniká světlo, ano i do podzemních klecí dravých zvířat, do chodeb, kterými hnala se do arény, do prostor, kde gladiátoři čekali na pokyn, 
jenž volal je k povinnosti, ale často také k smrti. Ačkoliv jest Kolosseum obrovské, přece rovněž tak veliká část ho zmizela. V XIV. století tato velkolepá stavba byla považována 
za. lomy, z nichž každý měl právo vzíti si potřebné stavivo. Současně bylo 4000 lidí zaměstnáno strhováním zdí a některé největší paláce římské jsou z nich vystavěny.



ORANŽOVÝ DVŮR A MEŠITA V KORDOVĚ, VE ŠPANĚLSKU. — Mešita v Kordově jest jednou z nej krásnějších památek Maurů, kterou Španělsko může se vykázati. Již vchod 
jest krásný; vede maurskou hranou, nejdříve do hezkého, starého dvora, kde stojí cedry, cypřiše, třistaleté oranžovníky a palmy neznámého stáří. Rozkošná vůně, jako ze sklen- 
níku, hrne se na vstupujícího. Uprostřed jest stará studna, kde ptáci pijou, ženy naplňují své džbány a  ukládají »děti slunce« do stínu; zdá se, jako by nevěděly ničeho o starostech 
života, jako by stačila jim úplně šťáva oranží a měkké tóny kytary! Z mešity stal se křesťanský chrám, nic však nemůže jí vzíti zvláštního od stavitelů pocházejícího rázu a sice 
rázu mramorového lesa. Přes tisíc sloupů z mramoru, jaspisu, porfyru a alabastru zde stojí a tvoří celé bludiště světlých chodeb,. do nichž jemnými tony dere se světlo i stíny. 
Stavba, jako jest tato, připomíná význam Kordový za doby Abdurrahmana Velikého. Tehdáž — asi před tisíci lety — obklopovaly městské zdi 600 mešit, 50 nemocnic, 900 
veřejných lázní, 600 hostinců, 800 škol a knihovnu se 600.000 rukopisy; sta . studentů navštěvovalo zde denně maurské školy, v nichž vyučovalo se hudbě, lékařství, filosofii 
a mathematice jako na málokterém místě světa.



NOVE ATHÉNY, V ŘECKU. — Velikost země nedodává národům jejich významu. Řecko bylo nejmenší ze všech evropských zemí, proto však přece zdá se nám 400 milionů oby
vatelů Činy býti temnými stíny pod oblaky u porovnání k ohromnému vlivu, jaký mělo několik Athéňanů v době Pheidiově. To, čím vzdělaný svět jest povinován Řecku vůbec 
a Athénám zvláště, nelze vylíčiti'. Jejich jazyk, jejich literatura, jejich Chrámy, jejich sochy jsou to, které s jejich filosofy, řečníky, dějepisci, státníky a reky ještě v naší době po
vzbuzují k vyšším snahám; dosud ještě nesmrtelně žije genius Sokrata, Platona, Perikla, Aristotela, Herodota, Demosthena, Pheidiase a Xenophonta. Kdyby nebylo bývalo Řecko 
vypleněno a jeho uměleckých pokladů nebylo použito k ozdobě Říma a později k naplnění různých museí světa, putovaly by dnes každoročně ne sta, ale tisíce lidí do Athén. 
A přec-e mají Athény dosud svou Akropolis a s ní mnohá místa posvátná klassického a historického významu. Nové a staré části města nacházejí se těsně vedle sebe a tak možno 
kocháti še ve všem pohodlí pohledem na veliké památky minulosti. Palác nynějšího krále Jiřího I. (syna krále dánského) jest vzdálen toliko několik set kroků od Akropole a z oken 
moderních hotelů díváme se na klassickou horu Hymettos, na Pentelikon (kde byly mramorové lomy) a na Lykabettos, jenž zobrazen jest na našem obrázku. Velice okou
zlující jest toto spojení starého s novým! Ačkoliv jsou ulice moderní, tož přece jména jejich jsou na rozích označena písmem, jehož užíval Plato,- a jejich zvuky jsou tytéž jako



ALEJE SFING V KARNAKU,-V EGYPTĚ. — Karnak byl-nejvelkolepějším chrámem, jejž lidská ruka k d y  zbudovala,- a nádhernější zříceniny slunce ve svém běhu nikdy 
neozařovalo. již cesta ku chrámu byla asi neobyčejně krásnou; bylo to stromořadí,' skoro 3 kilometry dlouhé a 20 metrů široké, po jehož obou stranách byla sta obrovských 
kamenných sfing, jichž zbytky dosud zde leží. A to  nebyl jediný přístup ku Karnaku. Deset jiných, neméně velkolepých cest vedlo k němu před 4000 roky, kdy chrám 'a .stromo
řadí skvěly se ve své kráse. Archeolog Champollion má pravdu, když praví: »1 nejbohatší obrazotvornost bývá Karnakem překonána.« Chrám, jako jest tento,, vyrovná se do
konce pyramidám. Překonává všeliké'očekáváni. Dnes jeví se nám .zříceniny Karnaku jako město, jež bylo hrozným zemětřesením zničeno. Hrůza zmocňuje se diváka při tomto 
chaosu vztyčených i pokácených sloupů, zdí, bran a obelisků a ve své obrazotvornosti vidí vzdálenou dobu Josefovu, kdy zde králové, kněží a věřící v pyšném průvodu ubírali se 
mezi sfingami, které dnes zkomoleny k nepoznání dosud nacházejí-se .na svém místě v-předním dvoře tohoto chrámu.



KAFARNAÍJM V GALILEI, V PALESTÝNĚ. — Dosud leskne se jasně a modře jezero Galilejské pod sluncem Sýrie, jako v době, kdy Spasitel procházel se na jeho břehu nebo pó 
jeho vodě se plavil. Nyní však jest pkolí prosté. Smutné, chudobné jest město Tiberias a pyšné Kafarnaum jest tak rozpadlé, že jsou dokonce pochybnosti o bývalé poloze tohoto 
města! Nelze více dokázati žádného přístavu, aniž jakés hráze; toliko ve středu veliké hromady zřícenin vypínají se jednotlivé kvádry staré budovy z bílého, mramoru podobného 
vápence. Byla to zajisté pyšná budova, neboť povalují se zde v kusech sloupy a hlavice. Tvrdí se, žě byla to kdysi Kafarnaumská synagoga. Je-li tomu tak, pak častěji rozléhal se 
hlas Kristův v těchto zdích! Svaté písmo vypravuje nám o návštěvách Kristových zde, o jeho proroctvích stran města, která dle dnešního obrazu hrozně se vyplnila. Jak nevěřícími 
byli lidé v Kafarnaum! Jak potupně vysmívaÚ se slovům Nazaretského a jeho učedníků, když prorokovali, že i místa jejich zdí budou k  nepoznání a že na jejich ulice bude jen 
proto vzpomínáno, že po nich chodil kdysi Dobrý pastýř, jenž k nim mluvil! Za zříceninami města nachází se krásné jezero, 24 kilometrů dlouhé a 9 kilometrů široké; 
mírné pahorky je obklopují; jsou to tytéž, na nichž kdysi spočinul' zrak Ježíšův, tytéž pahorky, s jichž výšin promlouval mírná slova, slova, která způsobila převrat v celém světě.



VESNICE U KALKUTTY, V INDII. — Mnoho-li jest asi lidí, kteří dovedou si představiti, že Indie má přes 77.000 čtverečních mil a 260 milionů obyvatelů, kteří mluví třiceti 
zcela rozdílnými jazyky ? Většina domorodců nečiní zcela žádných nároků na život. Tři metry bavlněné látky stačí k jejich obleku, trochu rýže k jejich výživě a 1 zl. 20 kr. týdenní 
mzdy k vyživení jejich rodiny! Skoro se zdá, jako by příroda chtěla vynalézti prostředky, aby toto obrovské obyvatelstvo zmenšila. Tu a tam hladomor zachvátí tisíce jich. Také 
cholera a jiné nakažlivé nemoci vyžadují zde stále nových oběti. V jediném roce zahynulo 18.000 lidí následkem uštknutí hady. Jediný tygr usmrtil 110 lidí, dříve, nežli sám byl 
usmrcen! A při těchto rozmanitých případech smrti obyvatelstva neubývá, ale spíše ho přibývá. Tito domorodci nejsou ani černí, jako Afričané, ani červení, jako američtí Indiáni; 
Jsou to praví Asiaté tmavohnědé barvy. Ti, kteří mají i nejskromnější obydlí, jsou mnohem lépe na tom, nežli mnohé tisíce jejich krajanů; na mnohých místech možno nalézti 
muže, ženy a děti na ulicích nebo na volném prostranství spící, zkrátka tam, kde právě je spánek překvapil. Sešlost větší části indického obyvatelstva jest politování hodná a kdo 
sám nebyl v Indii, nemůže s io  tom učiniti nijaké představy. O dřívějšim významu a vzdělanosti Indie nelze pochybovati. Vždyť jest to země, z které máme ušlechtilou sanskritskou 
řeč (matku tak četných jazyků), jakož i mnohé hluboké pravdy ve vědě a náboženství! Tím smutnější jest, že národ mohl s takové výše klesnouti na tak nízký stupeň.



YOKOHAMA, V ŽAPONSKU. — Přistání v Yokohamě není pohodlné. Na blízku není žádných vhodných míst k přistání. Mělký stav vody nutí lodi přistati půl míle od pevniny 
a cestující dopravují se pak na suchou zemi vlečnými čluny. A přece jest přístav sám dobrý a parníky se všech stran světa přicházejí do něho, jakož i četné a veliké válečné lodi ruské, 
anglické, americké a žaponské. Nesčíslné malé rybářské čluny a drobounké obchodní lodi plují zde sem i tam, neboť Žaponci jsou obratnými plavci a meškají často na moři, které 
jejich ostrovní zemi na mnoha místech rozděluje. Za městem, ve vzdálenosti 107 kilometrů, vypíná se v stříbrné záři kužel veliké žaponské sopky Fujiyama. Ještě před 40 roky byla 
Yokohama malou rybářskou vesnicí, dnes však má obyvatelstva 140.000 duší. Ulice jsou neobyčejně čisté a v celém městě panuje veselý ruch a živý obchod. Pro cizince jest Yoko- 
hama, mající poněkud evropský ráz, vchodem do vlastního Žaponska. O 27 kilometrů dále, kterouž cestu možno drahou uraziti za hodinu, nachází se Tokio, žaponské hlavní 
město, které na stejné rozloze jako Londýn má skoro milion obyvatelů.



ČIMBORASO V EKVÁDORU, V JIŽNÍ AMERICE. — Tato nejslavnější hora v Andech, 6310 metrů vysoká, pokládána byla dlouho netoliko za nejvyšší horu tohoto řetězu, ale i celého 
světa. Po četných, často obtížných a velmi přesných měřeních bylo zjištěno, že, co se výšky týče, zaujímá teprv šesté místo. Akonkagua, nyni nejvyšší zjištěná špička And, dosahuje 
6834 metrů, převyšuje tedy svého známého soka o 524 metrů. Čimboraso obklopen jest vysočinou, z níž vystupuje toliko do výše 3660 metrů, tak že jeho obrovskou velikost 
možno pozorovati toliko z dálky. Roku 1802 Humboldt a jeho soudruzi nadarmo se namahali dostati se na vyšší vrchol a při nejhroznějším úsilí nepodařilo se jim dostati se 
dále než 610 metrů od vytknutého cíle. Celá společnost trpěla obtížemi, které překvapují člověka v takové výši; dýchali těžce a krev tekla jim z očí a pysků. Za velice citelné 
zimy byli obklopeni hustou mlhou. S napjetím všech sil'pokusili se dostati se ještě výše, dostali se však k roklině zcela neschůdné, načež byli proti své vůli nuceni nastoupiti 
zpáteční cestu přes neprozkoumaná a neznámá sněžná pole. Druhý pokus učinil roku 1831 jiný cestovatel po horách, Boussingault; dostal se o 76 metrů výše nežli Humboldt, avšak 
ne dále a takž dosud ani jediná lidská noha nevstoupila na jeho posněženou špičku. Zvlášť velkolepé vyjímá se Čimboraso od břehů Tichého oceánu a ačkoliv jest 300 kilometrů 
vzdálen, přece odráží se jasně a zřetelně od modré oblohy.



PANORAMA MĚSTA MEXIKA. Pohled na Mexiko s věží dómu jest velkolepý; odtud možno přesný přehlédnouti polohu hlavního města Montezumy; nachází se skoro uprostřed 
. ’ obklopeného horami. V dálce leskne se, podobných rtuťovému pasu, šest jezer, které zkázonosnými povodněmi město již často poškodily. Těsně vedle věží nachází se Plaza 

major, veliká promenáda města, která pred 400 roky byla ještě rozlehlou prostorou před chrámem Azteků. Na jedné straně vypíná se obrovský národní palác, jejž vystavěli Španě
lové vice jak pred 200 roky. Od oné doby byl residencí různých vladařstev, která nešťastnému Mexiku byla k prospěchu nebo ku škodě. Zde bydleli za svého krátkého panování 
j axmilian a Charlotta, nesťastne oběti Napoleona, jenž vymyslil si císařství v tomto západním dílu světa; dnes má tam své úřední místnosti president Diaz a také národní museum 
a posta nalezly zde dosti místa. Na rozlehlé prostoře, kterou zaujímá nyní tato obrovská budova, vypínala se kdysi císařská residence knížat Azteků. V době, kdy Cortez města se 
zmocnil a je zmcil, bylo jakýmsi druhem Benátek. Aby mohlo.lépe se bramti, usadili se Indiáni u jezera a takž kdysi vedly Mexikem toliko vodní.cesty; Prescott výborně je líčí 
I  dějinách dobyti města Španělové vyplnili průplavy a během doby jezero vyschlo a zmizelo. Za jasných dnů možno s věží dómu vidčti veliké sopky'Popokatepetl
a Iztaccihuatl; vypínají se k jasným nebesům jako svítící kužele ze zmrzlého stříbra. J ť



POHLED Z KODANĚ V DÁNSKU. Některá místa a někteří lidé zalíbí se nám na první pohled; proč, nemůžeme sobě vysvětliti — a přece je tomu tak. Máme určitý pocit, že 
jsou nám příjemní. Tak se to má s dánským hlavním městem. Co se architektury týče, nemá nic vynikajícího. Většina tříd je staromódní a úzká, a přece vyluzuje v nás stará 
Kodaň týž dojem, jaký míváme dávajíce začasté přednost nehezkému, přívětivému obličeji před nápadnou krásou jiného. Dvé zcela zvláštní vlastnosti má Kodaň a sice: Čistotu 
a veselost. Ulice její zahanbily by většinu amerických hlavních tříd. Nejen že Kodaň vyniká přísnou čistotností, ale i opilství a velká bída zdají se býti odtud vyhoštěny. Co se 
týče veselosti, najde se zřídka kde více dobrého rozmaru než u zdejšího obyvatelstva. Arci Dánové nebouří s tak hlasitou veselostí, jaká jest vrozena — Vlachům, a ve srovnání 
s nimi těší se tito obyvatelé severu tiché spokojenosti. Jejich obličeje nesou ráz klidné prostomyslnosti. Zdá se, že jest jim veselá mysl již vrozena právě tak jako zdvořilost, jež 
se zde rozumí sama sebou. Dle toho musil býti náš mladý přítel Hamlet »melancholický Dán«, skutečnou výjimkou svého národa.. V Kodani se narodil slavný sochař Thor- 
wáldsen; nejkrásnější městskou budovou jest museum, jež chová v sobě originály neb odlitky všech jeho děl.. Ve dvoře musea pohřben Thorwaldsen jsa obklopen svými 
mistrovskými díly.



KOLÍN N./R. A RÝN V NĚMECKU. — Ze všech měst na Rýnu jest Kolín n./R. nejdůležitější a nejznámější. Kolín má historickou minulost, která dosahuje skoro do římských časů. 
Zde to bylo, kde Trajan dostal rozkaz, aby oblékl na sebe císařský nachový plášť. Zde byla udělena císařská hodnost Vitelliovi a Silvanovi a tento byl zde od svých hord zavražděn. 
Také Agrippina, Neronova matka, spatřila zde světlo světa v táboře Germanikově; podržela zálibu pro své rodné město, poslala po letech římské osadníky na Rýn a pojmenovala
osadu tu svým jménem »Colonia Agrippina«, z čehož povstal nynější Kolín. Nesčetné kostely spatří cestující, pozoruje-li město od Rýna; rozumí se, že první místo mezi nimi za
ujímá velkolepý dóm, jenž nad všemi se vypíná. Kdo budovu tu spatřil před patnácti roky, nyní sotva ji pozná; velikou a mocnou byla . již v oné době, ale podobala se jaksi 
obrovskému korábu bez stožárů; velké věže nebyly tehdáž ještě dokončeny. Nyni však vypíná kolínský dóm své věže a zdi s ták velkolepou majestátností, že nevyrovná se mu 
žádný jiný kostel světa. Jest to najisto nejkrásnější gothická budova na naší zemi. Byla započata roku 1248, ale dokončena teprv roku 1880. Poslední kámen byl zasazen s velko
lepou slavností v přítomnosti starého císaře Viléma a skoro všech německých knížat. Do výšky 153 metrů vypínají se věže! Kostelní loď měří 46 metrů od země ke střeše.
Podíváme-li se uvnitř nebo zevnitř na tuto obrovskou stavbu, zmocní se nás nepřekonatelný pocit uskutečněné vznešenosti.



VIA APPIA, V ŘÍMĚ. — Jižně od věčného mésta táhne se Campagní nejpamátnější silnice světa — Via Appia. Římané uměli znamenitě zakládati silnice a tyto strategické cesty 
směrem k jihu, které již r. 212 před Kr. byly vystavěny, slouží jim ke cti. Nikdo nezapomene na jízdu, kterou vykonal po Via Appia. Kdysi byla nyní pustá Campagna před
městími a vesnicemi tak pokryta, že bylo těžko říci, kde Řím přestával a kde začínalo jeho , okolí.. Zrovna jako by dřímalo zmizelé město v této neobydlené rovině. Po obou 
stranách silnice táhnou se na míle zbytky rozvalených hrobů, neboť zde na Via Appia bylo pohřebiště aristokracie, starého Říma. Římanům nelíbily se tiché hřbitovy. Milovali, když 
i po smrti byli uloženi na hlavní tepně lidského ruchu, kde pyšné pomníky připomínaly kolemjdoucím přátelům zesnulé. Některé z těchto hrobů byly neobyčejně veliké a mnohé 
z nich byly najisto nádherně zařízeny. Pro historické vzpomínky jest Via Appia neobyčejně zajímavým místem Itálie. Tudy ubíral se velkolepý pohřební průvod, jenž dopravoval 
k pohřbení do Říma tělesné pozůstatky císaře Augusta a to řadou hrobů, jež vidíme na našem obrázku. Touto silnici byla do Říma vedena krásná, zajatá královna Palmyry, Zeno- 
bia. Odtud apoštol Pavel spatřil také poprvé věčné město, do něhož přišel kázat. Jak brzo ujalo se zde nové učení, hlásané apoštolem! Řím stal sé pak střediskem křesťanství;



SÁL SATURNŮV (PALÁC PITTI) VE FLORENCII, V ITALU. — Král a královna italská' bydlí vždy v paláci Pitti, přijedou-li do Florencie, avšak pro lidstvo má tento palác 
ještě jinou, mnohem větší cenu nežli jako pouhá královská residence. Palác jest pravou pokladnicí umění, v níž jest mnohem vice znamenitých obrazů než v kterémkoliv jiném 
chrámu umění světa. Kdyby . Evropa ztratila všechny své umělecké galerie kromě této, zůstala by přece ještě bohatou na umělecké poklady. Umělci, kteří chtějí zde okreslovati
mistrovská díla, musí se k  tomu pět roků napřed ohlásiti, neboť tak veliký jest nával k  této výhodě, Také výprava sálů jest důstojnou pokladů, které obsahují. Krásné obrazy
zdobí dokonce vysoké.stropy; frýz ozdoben jest amoretty a bohatou štukatérskou prací. Podlaha kryta jest krásnou kamennou mosaikou. Každý stůl zde zhotoven jest z malachitu 
nébo lapisu lazuli, tak že stojí několik set tisíc. Kamkoliv podívá se .udivený zrak, zpozoruje umělecky ozdobené stěny, pokryté malbami největších mistrů světa. Dokonce i rámy 
dveří zhotoveny jsou z drahocenných druhů mramoru. Zde jest skutečně třeba věnovati první návštěvu prohlédnutí nábytku, dříve nežli dostaneme se k prvnímu obrazu. Těsně
u dveří, které vedou do nejbližší skvostné komnaty, ukazuje nám naše vyobrazení rozkošný obraz Raphaelův »Madonna della sedia«.





GIBRALTAR. — Staří sc domnívali, že bohové postavili tento skalní útes na západní hranici vzdělaného světa a ani největší smělec.se neodvážil plouti za něj. Jediný obraz nemůže 
nikterak znázorniti všechny zvláštnosti tohoto útesu; příkře, skoro kolmo vystupuje na jedné straně z vln do výše 450 metrů a rozkládá sena půl míle šířky a tři míle délky. S jistého 
místa podóbá se útes obrovskému lvu, jenž natažen jsa střeže vchod do Středozemního moře; tomuto zrovna naproti, na africkém pobřeží, vypíná se rovněž takový mys, polohou 
a zevnějškem úplně podobný Gibraltaru. Při vstupování do památné pevnosti, zpozoruje cestující, veliký počet napolo přirozených a napolo umělých jeskyň čili galerií, které jsou 
k tomu určeny, aby za střelby poskytovaly ochrany. Místy jest skála porostlá a takž často jícen děla vykukuje hrozebné z křoviska. Gibraltar jest ovšem nedobytný; a jsa po 
dlouhá léta v držení Angličanů, odolal všem útokům jiných národů a všem pokusům, umlčcti jeho hrozné- batterie. Pevnost jest vždy zásobena potravinami a o zásobu vody jest 
tak výborně postaráno, že za několik hodin jsou vykonána všechna opatření, jež v případě obležení stačila by na celý rok. Ačkoliv tento skalní útes jest anglickými děly takřka 
pokryt a anglický prapor věje na jeho špičce, dává přece výmluvné svědectví o panství Maurů. Jméno Gibraltar jest zkomolené arabské slovo a znamená »Tarikova hora«. Tarik 
byl vůdcem Maurů, když přistáli ve Španělsku. Přes 700 roků zůstala skála ta v jejich držení, až tito po pádu Granady r. 1492 byli do Afriky zahnáni.



JORDÁN V PALESTÝNĚ. — Jordán jest křesťanům to, co Ganges Indům — posvátná řeka, bohatá vzpomínkami na náboženství a každého roku navštěvovaná velikým zástupem 
poutníků. Kdyby byl v přímé čáře změřen, byl by Jordán 218 kilometrů dlouhý, avšak jeho délka jest mnohem větší pro jeho četné záhyby. Jeho cíl jest jiný nežli většiny řek 
naší země. Tyto ústí do oceánu, jenž tvoří přirozený konec jejich dobrodružné cesty, avšak tento historický veletok Palestýny ztrácí se naopak v smutném, slaném jezeře — Mrtvém 
moři. A přece považován jest Jordán právě prd blízkost těchto pamětihodných vodních míst za zvláště posvátný. Zde jest místo, kde Židé překročili řeku, aby dostali se do 
zaslíbené země. Zde také, jak všeobecně se myslí, pokřtil Jan Křtitel Krista. Počínaje od čtvrtého století, hrnuly se sem zástupy poutníků podobně jako dnes. Členové pravo
slavné církve přikládají křtu v Jordánů zcela zvláštního významu, tak že hned po Velikonocích v Jerusalemě vypravuje se každoročně veliká karavana k této cestě. Kněží vstoupí
do řeky a po celé hodiny křtí muže, ženy i děti, kteří hrnou se sem z dalekých zemí. Mnozí poutníci plní si láhve a džbány vodou Jordánu, aby ji pak vzali S sebou do vlasti.
Tu a tam neopatrný poutník nalezne smrt v něžných proudech řeky a tento konec života jest nešťastníkovi dokonce zde záviděn!



DOMORODCI V QUEENSLANDU, V AUSTRÁLII. — Queensland jest nejmladší australskou osadou Anglie, neboť byl teprv roku 1859 oddělen od Nového Jižního Walesu. Dříve byla to 
trestnická osada pro nepolepšitelné zločince, kteří i při tom byli zde k velikému užitku, neboť vzdělávali ornou pudu a pracovali na veřejných budovách hlavního města Queens- 
landu, Brisbanu. Náš obraz představuje některé domorodce z vnitřní Austrálie, kteří časem docházejí k pobřeží, aby zde provozovali směnný obchod. Jak jsme se již při 
popisu Sidneye zmínili, tito praobyvatelé jsou smutným plemenem lidským. Jako většina divochů jsou velikými milovníky opojných nápojů a kdyby nebylo zákonitě tak přísné 
zakázáno jim je podávati, byli by najisto svou vlastní nestřídmostí brzy vyhubeni. Jako Maorové na Novém Zealandu, byli nejspíše také tito domorodci lidožrouty. Maorové pojídali 
ještě roku 1814 lidské maso, když do země přišli první misionáři. Tetování jest zde obvyklé a hodnost jednotlivců poznamenává se zvláštním způsobem a vzorem této ozdoby. 
Při'bližším pozorování těchto praobyvatelů na jihu Tichého oceánu dospějeme však brzy k přesvědčení, že může býti málo učiněno k jejich prospěchu. Propadli svému osudu. 
Kdyby byli nerušeně ponecháni volnému vývoji staletí, nad mohli by se vyšinouti na vyšší stupeň vzdělanosti, takto však zmizí, jako Indiáni Severní Ameriky, rychle a ustoupí 
novému, silnějšímu plemenu, tak že brzo ostrovy a pevniny velikého Jižního moře budou jedině zalidněny svými dobyvately.



WASHINGTONÜV DUM V MOUNT VERNONU, VE VIRGINII. — Rozkošný výlet z města Washingtonu poskytuje jízda po parníku, patnáct mil dolů po Potomaku, do Mount Ver- 
nonu, kde Jiří Washington bydlel a nyni jest pohřben. »Otěe své vlasti« stal se r. 1752 majitelem tohoto statku a dal přistavčti křídla domu. Poloha jest rozkošná a poskytuje 
roztomilou vyhlídku dolů na řeku. Díky »Ladies Mount Vernon Association« a namahání známého řečníka Edvarda Everetta, stal se tento dům Washingtonův se šesti jitry příslušné 
půdy majetkem národa, když byl r. 1855 od potomků presidentových koupen za 960.000 korun. Dům, ze dřeva zbudovaný, obsahuje jednotlivé zajímavé předměty, zejména 
Washingtonem používané nářadí, jeho zbraně, obrazy a některé kusy oděvu. Na stěně visí klíč bašty tyranství ve Francii, Bastilly, relikvie francouzské revoluce, kterou dostal 
Washington od svého přítele a spolubojovníka La Fayetta. Nedaleko domu Washingtonova jest také jeho pohřebiště; obklopuje je skromná cihelná stavba a železnými mřížemi vrat 
možno viděti mramorový sarkofág, v němž odpočívají kosti Washingtona a jeho manželky Marty. Nastane jednou doba, kdy tento dům propadne zubu času. Doufáme však, že 
potom, ne-li dříve, národ zřídí svému velikému vůdci a zakladateli důstojnější pomník, aby příští generace byly pamatovány na to, že tento rozkošný pahorek ve Virginii jest 
posvátnou půdou.



PO- HUDSONU VZHŮRU OD WEST POINTU, V NOVÉM VORKtJ. — Padesát jednu anglickou míli severně od Nového Yorku nachází se veliká vojenská škola Spojených států West 
Point. Kdyby byli zakladatelé tohoto ústavu chtěli tento vychovávací ústav nastávajících bojovníků zříditi v krajině zvláště příjemné, nebyli by mohli nalézti žádného vhodnějšího 
místa, jako jest tento čarokrásný výběžek, na němž se ústav nachází. Vyhlídka jest na všechny strany roztomilá; ano velkolepé jsou břehy plazícího se Hudsonu, jimž dějiny, 
poesie a legenda propůjčují nesmrtelné zajímavosti. Modře lesknou se vlny Hudsonu na slunci, lehké stíny plujících oblaků obrážejí se v nich; tmavý a divoký jeví se býti Hudsoii 
za bouře a poskytuje takto obdivu nevysychající pramen. Rozkošné cestičky vedou po pahorcích, stromy zastíněné a sladkou květinovou vůní zalité, kterou'přináší sem studený 
vítr z řeky. Ovšem nevypínají se zde na výšinách jako na Rýnu, zámky a hrady, avšak dějiny vtiskly i těmto břehům stopy, při nichž srdce amerického občana mocněji zabuší. 
Za válek neodvislosti byl W est Point jedním z nejdůležitějších bodů, z něhož posýláno bylo vojsko na různá bojiště. Také zradu připomínají tyto pahorky, neboť který Američan 
zapomene kdy na hanebný pokus Benedikta Arnolda, tuto baštu vydati nepříteli? Ještě jest americký národ mladý a kdo může proto říci, co stane se ještě na březích tohoto vele
toku? Dejž Bůh, aby ani stín nějakého zrádce nezkalil tyto čisté vody, vlny, které dnes tiše plynou kolem zalesněných výšin, spojují se s Oceánem a proměněny jsouce v mlhu, 
vystupují vzhůru, aby v podobě deště spadly zase na hory Adirondakské.



RUE DE RIVOLI, V PAŘÍŽI. — Málo která živá ulice v Paříži jest pro cestujícího zajímavější a známější nežli Rue de Rivoli. Na jedné její straně táhnou se na dlouhou vzdále
nost zahrady Tuilerií, pak přijde budova Tuilerií samotná (r. 1871 komunisty zničená) a velkolepé museum Louvreské. O něco dále na téže straně vypíná se krásný gothický 
pomník, Tour St. Jacques. Severní čásť Rue de Rivoli jest stejně zajímavou. Tam vypíná se slavný Palais Royal a Théâtre Français, veliký Magazin du Louvre a několik velmi 
dobře známých hotelů, jako Hôtel Continental, Maurice a Windsor. Ulici té dodává zvláštního rázu dlouhá řada arkád na severní straně. Arkády ty tvoří se tím, že každý dům 
z prvního poschodí přesahuje přes chodník, čímž tento jest úplně chráněn před úpalem slunečním a deštěm. Zde nacházejí se četné obchody klenotnické, fotografické a galanterní, 
před jejichž svůdnými výkladními skříněmi cizinci stále se shromážďují, jako moli okolo lesknoucího se plamene. Pod těmito arkádami možno častěji slyšeti hovor anglický nežli 
■francouzský. Ulice tato byla několikráte jevištěm dojemných historických okamžiků. Kolem těchto arkád trčely v době hrůzovlády káry k červenému lešení guillotiny. Sám Robes
pierre, podobně jako sta jiných, kteří ho předešli, byl touto ulicí vezen k popravišti. Také zažila pokořujícího návratu Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty po jejich pokusu o útěk 
a byla svědkyní slavného vítání Napoleona: jméno její také připomíná jedno z nejslavnějších vítězství nad Rakušany v Itálii, slavnou bitvu u Rivoli.



SHAKESPEARŮV DUM V STRATFORD-ON-AVON, V ANGLII. — Malé město Stratford-on-Avon známo jest toliko jako rodiště nesmrtelného básníka. Na štěstí jest dům, v němž, 
básník spatřil světlo světa dne 23. dubna 1564, nyni národním majetkem a pečlivě se uchovává. Budova od doby Shakespearovy utrpěla mnohých změn, avšak dřevěná kostra 
jest dosud tatáž. V přízemí, do ulice, ukazuje se malý pokojík, v němž prý pěvec Avonský se narodil. Stěny jsou do slova pokryty psanými a vyřezávanými nápisy ve všech řečích; 
svědčí o nekonečné řadě poutníků ze všech stavů, od knížete až do sedláka. Jinde působila by jména ta urážlivě, zde však jsou důkazem dobrovolného holdování ze všech možných 
zemí. Mezi nimi jsou jména Byrona, Waltera Scotta, Thackeraye, Ďickense, Moora, Washingtona, Irvinga a vévody z Wellingtonu. V ostatních pokojích vystaveny jsou četné 
zajímavé, od Shakespeara pocházející předměty, na př. podobizny, jeho psací stůl, některá první vydání jeho spisů, jakož i jeho pečetní prsten. Nedaleko domu stojí rozkošný 
kostelík, v němž tělesná schránka tohoto nesmrtelného genia byla uložena k věčnému odpočinku; pamětihodný, všeobecně známý náhrobní nápis zní v překladu asi takto:

Příteli m ůj, k  vůli K ristu  U šetř kám en, bys měl požehnání;
nech zde prach můj k lidně tlíti. k letba tom u, kdo tak  neučiní.



JESKYNĚ FINGALOVA, VE SKOTSKU. — Na západním pobřeží Skotska, kamž zábavními parníky nyni možno snadno se dostati, utvořila příroda jeden ze svých největších divu 
ostrov Staffa; strnule a mocně vystupuje z oceánu a podobá se obrovskému, na nesčetných sloupech spočívajícímu stolu, pod nímž jest půda z lapislázuli. V obvodu má přesně 
míli, přece však zdají se kolmě skály — na mnohých místech dosahují výšky 45 metrů — neobyčejně velkolepými se svými celám podobnými, rozervanými jeskyněmi, obklope
nými nesčetnými, špičatými sloupy, které často zevnitř se ohýbají, jako by chtěly štítem brániti se zuřivým útokům moře. Největší z těchto jeskyň jest jeskyně Fiňgalova. Pohled 
na ni vzbuzuje úctu, jest však při vzedmutém moři nepřístupnou. Strop vypíná se nad vlnami ve výši 35 metrů a za klidného počasí mohou cestující vniknouti s lodj hluboko do 
síně 77 metrů dlouhé, která nesena jest sloupy. Na krajním konci této podivuhodné jeskyně vypíná se přirozené sedadlo, dosti mocné, aby vyvolalo vzpomínku na trůn Neptunův. 
Odtud jest rozhled řadou sloupů s vodním pozadím neobyčejně úchvatný. Zuří-li bouře na pobřeží, jest prý jeskyně Fiňgalova krásnější než kdykoliv jindy. Náraz vod, vržených, 
proti skalám, jest velkolepý a ustavičné burácení v jeskyni možno slyšeti na míle daleko. Jest to skutečné velkolepý mořský dóm! Před nepamětnou dobou zřízen byl Tvůrcem 
přírody; zde zaznívá majestátní chórový zpěv oceánu již dlouho, dříve, nežli Egypt vystavěl své pyramidy, dříve, nežli zraky lidské spatřily tyto podivuhodné útvary, dříve, nežli 
lidé mohli naslouchati těmto divokým symfoniím.



KRÁLOVSKÝ ZÁMEK V STOCKHOLMU, VE ŠVÉDSKU. — Na jednom z ostrovů rozkošného hlavního města Švédská vypíná se mocná, skoro se všech stran residence viditelná 
budova. Jest to královský zámek. . Svými velikými rozměry zdá se býti ovšem imposantní, avšak když díváme se na ni z blízka, nemůžeme ji vlastně nazvati hezkou, neboť její 
veliké zdi jsou ozdobeny štukaturou, které ostrý severní mráz nikterak nešetři. Ačkoliv vnitřek budovy není právě elegantně zařízen, přece zamlouváme jednoduchou pohodlností 
svého zařízení. Prostora, která budí zvláštní zájem, jest poradní komnata, krásný sál s rozkošnými řezbami z dubového dříví a starými, ..gobelínovými čalouny. Zde koná každého 
pátku ráno král Oskar II. se svými ministry poradu a áť jsou zde shromáždění jakkoliv nadaní, přece král zaujímá vždy mezi nimi první místo. Oskar IL není nikterak obyčejným 
mužem. Jeho dvůr jest, aniž by byl domýšlivým, jedním z nejvzdělanějších v Evropě. Král jest jako učenec vysoce vážen a v ohledu tom vyrovná se mu mezi knížaty toliko papež 
Lev XIII. Oskar II. mluví všemi hlavními jazyky evropskými a dovede vždy a bez přípravy promluviti k universitním studentům řeč v nejčistší latině. Již dávno dobyl si — ne 
jako král, ale jako soukromník — místa ve švédské literatuře; jest znám jako básník, jako vojenský spisovatel, přispívá do časopisů a překládá němacké a španělské spisy. 
Švédové mohou býti plným právem na svého krále hrdými.



»MER DE GLACE«, VE ŠVÝCARSKU. — Jeden z nejpamátnějších ledovců v Alpách jest »Mer de Glace«. Velikost tohoto »ledového moře« možno z dálky jen stěží poznati. 
Obrovské balvany, které odtrhly se od sousedních skal a sřítily se doiů, nakupily již před staletími své, jako domy vysoké kusy do dálky několika mil po obou stranách ledovce. 
Mezi těmito břehy z nakupených balvanů nachází se bílá, široká ledová spousta, která — jak ukazuje jméno »Mer de glace« — vypadá, jako by mořské vlny náhle byly proměněny 
v led, jakoby zpěněné hřebeny vln najednou v nejdivočejším jeku se zastavily. Některé z těchto vln jsou obrovské velikosti; čím více ledovec blíží se údolí, tím větší přestávky 
vstupují mu do cesty a stlačují ledové spousty do nejpodivnějších tvarů. Některé z těchto ledových ¡kusů mají. obrovské rozměry, tak že jest nemožno bez provazu a žebříků přes 
ně se dostati. Podivná protiva moči života a moci smrti vstupuje nám zde před oči: až dolů k zeleným kobercům prostírá se ledovec, až dolů ke stromům a kvetoucím jetelištím 
dosahují sněžné vlny! Zde mává se kosou, trhají se vonné kytice, a tam sotva ve vzdálenosti sto kroků, zmizí cestující při jediném chybném kroku v příšerné hlubině 
trhliny v ledovci.



VNĚJŠEK KOLQSSEA, V ŘÍMĚ. — Ať jest naše očekávání jakkoliv napjato, tato" stavba nikoho nesklame. Nic v Římě této stavbě se nevyrovná! Zdi Kolossea jsou přes 65 m 
vysoké; vystavěno bylo, jak praví dějiny, za panováni Tita po dobytí Jerusalema 60.000 zajatými židy. Těsně vedle něho nacházejí se zříceniny studny, v níž kdysi gladiátoři po 
boji se umývali, obklopeni jsouce zevlujícím davem, a zženštilými patricii hýčkáni a obdivováni, kteří svýma něžnýma bílýma rukama hladili pevné svaly athletů a při tom dělali 
sázky na nejbližší vítěze. Chodby Kolossea poskytují nám pohled na mocné balvany, které zdají se býti nakupeny rukama obrů; upevněny jsou bez cementu. Zde nehrozila nebez
pečím žádná panika, žádný požár, žádné zřícení. Běda tomu, jenž by tehdáž obecenstvu byl neposkytl to nejlepší. Jistý stavitel, jménem Attitius, odvážil se zříditi špatně stavěnou 
dřevěnou budovu, která při svém zříceni usmrtila mnoho lidí. Tacitus vypravuje o této události a zmiňuje se pak o potrestání tohoto muže třemi krátkými slovy, která měla 
by se nacházeti nad každými dveřmi špatně stavěného divadla: Attitius byl upálen. Víc než 400 roků bylo Kolosseum jevištěm krvavých gladiátorských zápasů, a často také křesťan
ského mučednictví. Proto také jeviště tohoto amfitheatru bylo po dlouhou dobu křesťanskou církví považováno za půdu posvátnou.



OBŘÍ DŮL V KRKONOŠÍCH, V ČECHÁCH. — Nenalezlo by se tak hned trefnější pojmenování pro gigantický úval tento, do něhož zíráme s nejsráznějši strany směrem od 
Sněžky, s planiny od Obří boudy. Zdá se, jakoby dav kyklopů obrovskými kladivy byl pracoval ve skalách těchto, drobil je v kusy, rozbíjel a štěpil — tak vyjímá se na tomto 
místě odvěká práce přírodních živlů, slunce, vichru, zimy, vody a vzduchu. A uprostřed v hlubině dolu zurčí rozervaný znoj, mladistvá Úpa, jako zbytek ručeje potu, který vyprýštil 
z čel. gigantických kamenníků. — Obří důl nalézá se na rozhraní pásma lesů a krkonošské kosodřeviny, která v hoření jeho části směrem ke Sněžce jest jedinkou okrasou rozerva
ných jeho stěn. Stoupání od Obřího dolu na Sněžku je  velmi namáhavé, ale nejčastěji používané. Druhdy doloval se v hlubině dolu arsen, ale těžba jeho neuspokojila do té míry,
aby v ní mohlo býti pokračováno. — Postůjte, jste-li silných nervů, nad srázem a zahleďte še do pochmurného jícnu, ztrácejícího se v dálce v modravé páře kouřících se lesů. Stín
táhne z Obřího dolu. rozeznáváte určitě jeho kontury, vlající vlas vzduchem a dlouhý vous, kýj v ruce ohromný a dlouhé roucho vlající — to Krakonoš, vládcé pohraničných hor;
zde odpočíval v kamenném svém loži a nyní letí činit dobře dobrým lidem a zlé napravovat . . .



PANORAMA.FLORENCIE, V ITALU. Pro toho, kdo cestoval po Starém světě a jeho dějiny, jeho zevnější podobu a jeho umění dovede ocenitj, jest sotva které město poutavějším 
než ono, jehož krása zde před námi se rozkládá: jest to Florencie, krásné a často opěvané město. Jak mnoho jsme díky povinni těmto krásným Athénám Toskány! Povinnost 
tato jest neskonale veliká. Po pochmurném tlaku starověku, jenž při pádu císařské římské říše spočíval na celé Evropě, zde vytryskly první paprsky světla; zvěstovaly probuzení 
nového období. Lesk tohoto záblesku trval ovšem jen krátkou dobu; jen po dvě století vrhal své paprsky. Avšak v oné době dosáhlo italské umění a věda svého vrchole, a od 
té doby zůstala Florencie, pokladnicí pro toho, kdo dovede oceniti oduševnělé postavy starověku na plátně i v mramoru. Není tedy žádný div, že toto město renesance, obklopené 
pahorky s vinicemi, vroubené něžným Arncm a střežené- toskánskými Apenninami, září netoliko jako maják ve světových dějinách, ale považováno jest také za jedno z nejkrás- 
nějších míst světa.



SALON MARIE DE PADILLA V ALCAZARU V SEVILLE, VE ŠPANĚLSKU. — Alcazar (jméno to pochází z AI Kasr, dům Caesarův) jest maurský palác, jehož stavba byla započata 
r. 1181 za panství arabských kalifů ve Španělsku, ale za vlády křesťanského panovníka Petra Ukrutného byl částečně přestavěn. Na většině pokojů lpí vzpomínka na jeho ukrutné 
činy, které máto souhlasí s nádhernými komnatami. Naše vyobrazení představuje nám’ budoar Marie de Pájdilia, krásné ženy, kterou Pedro miloval a tajně za manželku pojal. Při 
všem tom byl však donucen k politickému sňatku s francouzskou princeznou Blanche de Bourbón. Tři dni na to opustil nenáviděnou k vůli milence, a nešťastná Blanche byla ukrutně 
pronásledována, po léta vězněna a konečně zavražděna. Zdá se, že Marie de Padilla nemohla zdržeti Pedra od jeho hrozných zločinů v tomto paláci, z nichž jeden bylo děsné 
zavraždění jeho nezákonného bratra; dvořané musili tohoto klacky utlouci, a dosud ještě ukazují se na mramorových schodech krvavé skvrny. Sest roků na to byl Pedro sám 
usmrcen dýkou, vraženou do srdce. V jistém ohledu byl Alcazar v Seville hezčí nežli Alhambra. Jest jisto, že zde maurské ozdoby méně utrpěly časem a lidskou rukou. Krásné 
cihly a štukatura na stěnách, podobají se nejjemnějším krajkovým látkám. Za palácem nacházejí se rozkošné, Karlem V. založené zahrady a háje pomerančové a myrtové se skvělou 
zelení a zlatými plody. Okna pokojů vycházejí do zahrad, a bezpochyby krásná Marie de Padilla často hleděla na roztomilé terrasy a vdechovala vůní nasycený vzduch; snad 
konejšila se takto, že vzala si za manžela Petra Ukrutného.



PALAC A HARÉM V ALEXANDRII, V EGYPTĚ. — Jistý německý básník tvrdil, že Alexandrie podobá se sirotku, jenž po svém otci zdědil toliko jméno. Skutečně, také nic nesvědčí 
o bývalé nádheře tohoto města. Dokonce i jeho obelisky známé pod jménem jehly Kleopatry, byly odtud přeneseny do Londýna a Nového Yorku. Několik boháčů ze všech dílů 
světa zvolilo si Alexandrii za bydliště, a tu a tam spatříme zde obydli nějakého paši, jehož vysoké zdi a zamřížená okna málo prozrazují z vnitřní nádhery. Jen málo které jiné 
město zaujímá tak vynikající místo v dějinách jako stará Alexandrie. Město toto, vystavěné Alexandrem Velikým r. 332 před Kr. a po něm pojmenované, stalo se brzy hlavním 
sídlem řecké vzdělanosti, místem, kde Marek poprvé hlásal evangelium, a konečně pevným hradem křesťanství. Alexandrie jest stanovištěm na poloviční cestě do Indie, branou do 
Egypta a dveřmi k Rudému moři. Alexandrinská škola těšila se ode dávna nejlepší pověsti. Mezi své žáky počítala zeměpisce Strabona, hvězdáře Hipparcha a Ptolomaea, strojníka 
Archimeda a mathematika Euklida. Jeho slavná, za dob Caesarových spálená knihovna čítala 900.000 svazků! Zde přeložen byl starý zákon z hebrejštiny do řečtiny. Kdysi slavné 
město stalo se jevištěm radovánek Antonia a Kleopatry, a zavraždění Hypathiase. Obyvatelstvo čítá as 200.000 duší, z nichž jest 50.000 Evropanů. Velikost Alexandrie minula, 
a ačkoliv jest dosud zajímavým kosmopolitickým městem a obchodní metropolí, cítí přece cestující brzy, že vše jest pouze dodatkem k dřívější slávě, a že město kráčí vstříc zkáze 
jako starý Egypt, vůbec i s rozkošnou Kahyrou.



HOTELY »ALCAZAR«, »CORDOVA« A »PONCE DE. LEON« V ST. AUGUST1NÉ, NA FLORIDĚ. -  V létě jest St. Augustin skoro tichý, kdežto za zimní saisony mešká v těchto 
krásných hotelích asi 10.000 hostí. Náš obrázek představuje nám dva z nich, »Alcazar« a »Cordovu«, jak vidíme je z »Ponce de Leon«. Budovy ty jsou v mnohém ohledu paměti
hodné. Hotel »Ponce de Leon« pokrývá plochu l (/a hektaru a má skoro kilometr v obvodu. Obsahuje netoliko veliké jídelny, širokou rotundu a pod., ale má dokonce kulečníkové 
místnosti pro dámy, obrovský hrací sál pro děti a dokonej i ateliery pro umělce. Hotel »Cordova« má 33 metrů dlouhý »sluneční salon« s kamennou podlahou. Architektura St. 
Augustinu jest velice originální, neboť brzy stojí zde starošpanělské budovy se svými vzdušnými balkony, brzy zase jsou to americké villy jako na př. ty, jež činí severní města 
tak poutavými. Ulice města jsou úzké, často jen 3—5 metrů široké, což upomíná na Východ, kde úzké, stinné ulice jsou pravým dobrodiním. Většina španělských domů, jakož 
i blízká pevnost »San Marco« vystavěny byly ze směsi lastur a vápna. Ze St. Augustinu možno konati velkolepé výlety; také jest zde krásná promenáda, veliká »mořská zeď« 
(Sea Wall) na pobřeží. Zima jest v St. Augustinu mírná a zdravá; oranže, citrony, banány, palmy a různé tropické rostliny daří se zde znamenitě.



CHRÁM SV. BARBORY V KUTNÉ HOŘE, V ČECHÁCH. — — Nej znamenitější to dílo českého stavitelství z doby pozdní gotiky, Vladislavského slohu, stkvějící se na pahorku 
jihovýchodně nad městem. Stavba není dosud dodělána; tvůrcem jejím zdá se býti Petr Parléř, stavitel chrámu svatovítského na Hradě.Pražském, a po něm pak jmenuje: se .celá 
řada stavitelů, kteří na stavbě celou řadu let pokračovali. Při chrámu jest bývalý hřbitov, nyní ovocným stromovím posázený, a na,severní,straně• to,liko trpí. újmu pohled, na stavbu 
dlouhou na obloucích spočívající chodbou, kterou Jesuité spojili r. 1727. chrám se svou kolejí, k půlnoční straně vedle chrámu postavenou, 'zavádějíce'tu 'stále po r. .ió’26. obyčejně' 
méně prospěšné obnovy a opravy. Mocný dojem, činí chrám vnitř. Četné, vysoko se pnoucí pilíře, široké kruchty nad pobočními'loděmi, a smělým způsobem mnohonásobně 
se proplétající žebra ve vysokých, do široka rozpjatých klenbách, skýtají pohled neobyčejné velebnosti. Zvláště bohatá prostora vysokého kůru s . nádherně okrášlenými okny. 
s ochozem a kaplemi do polokruhu působí čarovné na obraznost divákovu. — Pražský chrám sv. Víta vyniká sice svými čistějšími,.ztepilejšími formanů a zvláště důmyslnějším 
postavením opěrných pilířů a oblouků, ale kutnohorský chrám sv. Barbory vyniká nad něj tím, že pro svoji větší hmotnost neutrpěl ničeho ani požáry válek ani střelbou všeničivých 
děl a že jest tedy venkoncem zachován v původní své rázovitosti.



CAÑON (ROKLINA) DE LAS ANIMAS V KOLORÁDU. — Velkolepé, přírodní krásy nepotřebují Američané hledati v Evropě, neboť jejich vlast poskytuje jim jich v hojnosti. 
Zvláště rozkošné jsou v té příčině rokliny Koloráda, kteréž jest zemí caftonů par excellence. To, co jsou v Norvéžsku fjordy, jsou v Kolorádu »caňony« — hluboké brázdy v tváři 
matky země — obrovské horské chodby, kterými by najisto básník nechal sestupovati »mocné horské duchy do roviny«. Nejkrásnější z roklin Koloráda jest ona, kterou představuje 
náš obraz; nachází se nedaleko lázeňského města »Silvertownu«. Po obou stranách vystupují jako svíčka kolmé skály; jen stěží klestí si mezi nimi křišťálový horský potok cestu: 
s hlukem a šumotem žene se přes každou překážku, žene se s hrozným rachotem přes skalní stěny a hlasitě rozléhá se v roklině ohlas rozzuřených vod. Možno si stěží představiti 
vice rozčilující jízdu jako po Železné dráze, která táhne se směle při skalní stěně a sleduje všechny záhyby řeky. Těsně u hlubokých propastí, hlubokých někdy na sta metrů, 
vinou se úzké koleje. Příšerně krásnou jest tato roklina, tiše a osaměle rozkládá se jako říše duchů mezi holými vrchy a sráznými skalami. Jméno, jež dali Španělové této horské 
řece, jest vhodně voleno: »El Rio de las Animas perditas« (řeka ztracených duší) roklina, jako jest tato, může býti považována za vchod do pekla, a slova Danteova, jež umístil 
nad branou pekelnou, hodi se také pro toto místo: »Kdo sem vstoupí, zanech naději venku.« ,





TŘI SESTRY, CANMORE, KANADSKÁ TICHOMOŘSKÁ DRÁHA. -  Krajina na kanadské Tichomořské dráze jest na mnohých místech neobyčejně krásnou. Sněžky, propasti, 
šumící vodopády a rozkošná údolí se střídají u Skalných hor (Rocky Mountains). V Canmore připojuje se ku každému vlaku vyhlídkový vagon, aby cestující pohodlně mohli si 
prohlédnout! nádherné panorama po obou stranách trati. Vynikajícím bodem této krajiny jest známá skupina hor »Tři Sestry«, k nimž mnohý silný skalní útes toužebně se dívá. 
Ani nejlepší fotografický aparát nedovede zachytiti všechny přírodní krásy, jež se tu nacházejí. Někdy letí vlak tak úzkým údolím, že nějaký východ zdá se nemožným; v tom 
najednou vjede do tmavého tunelu a převeze dlouhou řadou vagonů s udivenými cestujícími do krajiny úplné změněné, daleko malebnější. Z krásných, svěžích, zelených údolí 
vystupují hory často 2500-e-3000 metrů vysoké; stále objevují se nové, sněhem pokryté stěny a hlavy vedle obrovských vln zuřícího jezera. Podoba těchto hor jest velice rozmanitá: 
brzy jsou to obrovské pyramidy, brzy zase mocné skály s věžemi, dómy a štíhlými špičkami a pěkně odrážejí se tu a tam ledovce od skalisk, jako pěšinky a háje bohů.





KRÁTER OBROVSKÉHO GAJZÍRU (GIANT GEYSER) V YELLOWSTONSKÉM NÁRODNÍM PARKU. — U porovnání s průměrem naší zeměkoule jest známý nám povrch sotva 
tlustší,  ̂než poměrně slupka^broskve k ovoci. Následkem velikého horka uvnitř země od jisté Kloubky teploty kvapně přibývá. Na místech, kde kůra naší země jest zvláště tenká 
a lehká, klestí si v naší oběžnici nashromážděné přírodní síly cestu sopkami, gajzíry, horkými prameny nebo zemětřesením. Rozkošná krajina »Národního parku«, kterou americká 
vláda rozumně uchovala jako národní majetek, vyznamenává se zvláště velikým počtem mocných gajzírů. V předhistorické době udály se zde patrně hrozné převraty; silu tehdejších 
výbuchů dokazují obrovské spousty vod a par, které dosud vystupují ze zbylých gajzírů; některé z nich vychrlují netoliko vodu do vzduchu ale také kusy kamenů a oblázky; 
často vytryskuje voda do výšky 60 metrm Teplota vody obnáší obyčejně přes 60° Réaumura. Jeden z těchto gajzírů — »Old Faithiul« (Starý přítel) — chrlí pravidelně každou 
hodinu, vyhazuje vodu do výsky 40 metrů a celou řadou nárazů drží ji pět minut ve vzduchu. Jiný drží obrovskou spoustu vřelé vody 20 minut ve vzduchu, než pustí ji k zemi! 
»Obrovský^gajzír« (Giant Geyser) na našem obraze má asi 3 metry vysoký roztržený kráter, jenž má asi 8 metrů v průměru; jest to gajzír velice záhadný. Stalo se, že ustavičně 
po tři a půl hodiny vyhazoval vodu do výše 25—60 metrů.



HORA HOOD V OREGONU. —■ Mezi sněhem pokrytými obry »New Nortliwestu (Nového severozápadu) vyjímá se velkolepě hora Hood. Dosahuje výšky 3530 metrů, zdá se však býti 
ještě vyšším pro svou jehlancovou špičku, která dělí vzduch jako stříbrná pyramida. Na míle táhnou se jehličnaté lesy na úpatí hory, z nichž vystupuje tato ve svém bezvadném 
bílém obleku, jako nadzemská bytosť z pochmurného ruchu světa. Jako přední stráže mocné armády obstupují krajní řady lesních stromů úbočí vysoké hory a nadarmo pokoušejí 
se obsadití dále obrovskou pevnost z kamení a ledu. Patrně odehrál se zde zápas mezi mocnostmi života a smrti a na hranicích sněžné čáry smrť hrozně řádila v zelené armadé. 
Mnoho stromů jest od větru a lavin ohnuto a polámáno, kdežto ty, které podlehly zimním mrazům, vypínají vzhůru své uschlé větve. Tato horská krajina jest v každé době 
krásnou, okouzlující však jest, když měsíc nad tímto mořem zelených vrcholků jedlí a nad stříbrnými špičkami hor, rozlévá své čarovné světlo. V takovém okamžiku, kdy 
odráží se lesknoucí se vrchol od noční oblohy, mohli bychom si mysleti, že vidíme před sebou ohromný ledovec, jenž ve své křišťálově nádheře prohání se po moři polárním.



ŠOŠÓNSKÝ VODOPÁD V IDAHU. — Snake-river (Hadí řeka) má, jako většina řek v horských krajinách Severozápadu, střídavý běh. Vodopád na našem obrázku jest 
nejpamětihodnější, jejž řeka tvoří; její spád děje se v rozkošném oblouku ve způsobu maurského klenutí. V šedém pravěku položila příroda divokému horskému potoku, jako by chtěla 
zkoušeti jeho síly, mocnou překážku do cesty. Než nadarmo! S ohlušujícím hřmotem a mocným skokem nabývá zase svobody, skáče směle přes překážku, klesá s výše 20—25 metrů 
dolů, vyrve se zase závratné hlubině,, při čemž pěna jeho leskne se na slunci jako diamanty a spěchá dále volně, nerušeně. Zde odehrál se najisto hrozný boj živlů, neboť jako 
zjizvení a zmrzačení veteráni výčnívajízde pochmurně skaliska, potrhaná nárazem vod, jako by byla odolala hroznému útoku, mezitím co jejich soudruzi byli strženi do tmavé propasti. 
Nechť odpočívají ve svém vlhkém hrobu! Člověk těší se smělým vlnám vod, které ženou se přes nepřítele a do dálky mnoha mil hlásají své vítězství. Budou-li časem všechna tato 
velkolepá města známějšími a učiněna cestujícím přístupnější lepšími cestami a pohodlím, přesvědčíme se, že Nový svět má rovněž tak krásné vodopády jako Evropa.



»GRAND CAKON« (VELIKÁ ROKLINA) V YELLOWŠTONSKÉM NÁRODNÍM PARKU. — Ze všech krás Yellowstonského Národního parku jest »Grand Canon« nejvelkolepější. 
Dole roklinou, skoro kolmými, 350—450 metrů vysokými skalami, které sotva 200 metrů jsou od sebe vzdáleny, teče Yellowstonská řeka, aby později vpadlá do Missouri. U vchodu 
této části caňonu činí řeka dolů mezi skalami obrovský skok 110 metrů dlouhý; toto misto jest známo jako »dolejší vodopád«. Na postranních stěnách této obrovské rokliny možno 
pozorovati všechny barvy duhy: červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou a fialovou. Nejostřejší i nejměkči zbarvení střídá se zde neobyčejným způsobem a v pestrém osvětlení 
vystupují přírodou vytvořené architektonické útvary tím velkolepěji; dětskou hříčkou zdá se býti nejkrásnější lidské dílo vedle této vznešenosti. Tyto bohaté barvy byly bezpochyby 
způsobeny prosakováním minerálních vod ze sousedních pramenů. Se vzdechem prohlásil mnohý obratný malíř, že barvy ty štětcem nelze nikterak ani přibližně vylíčiti. Tato 
velkolepá příroda způsobuje skoro úzkost. A jak krásnou jest cesta, kterou žene se pěnící se řeka! Opouští sněžkami vroubené jezero Yellowstonské, ženě se přes četné práhy 
a skokem přes 40 metrů dolů dostane se do »Veliké rokliny«; již při odchodu z ní spojuje se s přítokem, jenž krátce před tím tvoří vodopád 50 metrů vvsoký. Yellowstonské 
řccc i s její čarokrásnou kolébkou náleží palma krajinářské krásy na americké pevnině.







DŮM LONGFELLOWŮVVCAMBRIDGE, V MASSACHUSETTSU. — Zde v hezkém' okolí universitního města nachází se dům básníka Longfellowa. Žlutě a bíle natřená budova jest 
prostorný, staromódní venkovský dům, před nímž rozkládá se trávník. Šeříkovým křovím, které na jaře.líbezně voní, dostaneme se k terrase, nad níž rozkošný jilm rozkládá své 
stinné větve. Přízemní pokoj v pravém rohu našeho obrázku byl pracovnou básníkovou. Z okna jest kfásná. vyhlídka na Charles river (»tichá řeka« v jeho básních) a na vlnité 
pahorky Brooklinu a Brightonu. Longfellow uchovával zde celou řadu předmětů v upomínku na spisovatelé — jichž velice si vážil. U veliké úctě byl držán Coleridgeův kalamář, 
koš na papíry Tomáše Moora a stolice, kterou děti cambridžské věnovaly básníkovi. Longfellow. kmipil tento dům r. 1837; zde pod touto korunou jilmu psal všecky své básně 
od r. 1837—1845, jakož i svůj »Psalm of life« (životní žalm) r. 1838. Zde povstal jeho »Hiperion« a když byl očním neduhem postižen, psal jen lehce tužkou na papír svou báseň 
»Evangeline«; druhého dne byly jeho verše opsány a předloženy mu k opravě. Tento Longfellowův dům má historickou minulost: r. 1759 vystavěn - byl plukovníkem Janem 
Vassallem, jenž jej opustil, aby krátce před vypuknutím revoluce vrátil se do Anglie; když byl státem zabaven, Washington přeložil svůj hlavní stan do této villy, když přišel do 
Cambridge, aby převzal velení americké armády. Větširia slavných hostů Ameriky byla zde pohostinsky přijata. V tomto domě r. 1861 stihl hrozný osud manželku Longtellowovu, 
jemuž podlehla, a za dvacet roků na to Longfellow sám zavřel zde oči, jsa želen Všemi, kteří znali jeho díla. ■



SKALNÍ OBYDLÍ V MANCOS CAŇONU, V ARIZONĚ. — Již od dávných dob volili si lidé za obydlí místa, kde byli bezpečnými před útoky nepřátel. Tento důvod přiměl před- 
historieké obyvately jezer švýcarských, že stavěli své chatrče na kolech, hluboko ve .vodách jezera Bodamského, Vierwaldstetského a Ženevského. Z týchž důvodů zvolili si Aztekové 
Mexiko za své sídlo. Skoro všechna města starověku — od Jerusalema do Toleda — byla založena na místech, jež bylo možno snadno hájiti. Také u prabydlitelů Ameriky 
nacházíme tento pud sebeobrany a uvidíme ho zejména jasně provedený ve zvláštních skalních obydlích Arizony, Kolorada a Nového Mexika. Na mnoha místech byla skála, často 
vě výši 12—15 metrů nad nynějším povrchem řeky, vlnami a bouřemi tak vymleta, že utvořily se široké chodby, otvory, ano i ploché desky; na těchto byly vystavěny hrubé domy, 
jichž maltou pohromadě držené kamenné zdi byly mnohdy 20—24 centimetrů silné. Skupina takových domů nachází se ve výši 250 metrů nad řekou. Jediný přístup k většině 
těchto domů byl, když dostali jsme se na skalní prostoru jedině předními domy. Takto byly další domy skoro nedobytné, i když nepřátelé prvních domů se zmocnili. Aby do 
jednotlivých těchto pevných hradů se dostali, musili lidé projiti 55 em. vysokým a 75 em širokým otvorem a lézti pakAí®»*flOi podobnou a 6 metrů vysokou chodbou. Do jiných 
bylo možno dostati se jen po žebříku, které sahaly až k nejhořejším poschodím, jelikož spodní stavba zůstala massi/nLTjfotfficlikého otvoru. Bývalí skalní obyvatelé náleželi bez
pochyby k Indiánům z kmene Pueblo. V střední Americe byla ještě před 300 roky skalní obydlí.


